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1. Inledning 
 

1.1 Problem och syfte 
”Some labor historians, acting on a kind of popular-front mentality, now place gender (along with 

race) on the list of variables they acknowledge as important, but don't have time to study; class after 

all, is still the issue that really counts. [---] Most, however, ignore gender entirely, insisting either 

that it is absent from their sources or that (unfortunately) women played only a minor role in the 

working-class politics that mattered.”1 Så skrev den poststrukturalistiska feministen Joan Scott 

1987, i vad som kommit att anses som ett av de mest betydelsefulla inläggen om arbetarhistorians 

könsblindhet. Samtidigt som hon framförde denna svidande kritik menade hon att arbetarhistoriker 

trots allt är ”quite willing to let women write women's history and [...] usually supportive and even 

encouraging”, och att den våldsamma antifeministiska reaktionen inom andra delar av 

historievetenskapen var mindre uppenbar bland arbetarhistoriker.2 16 år senare, i en debatt i 

tidskriften International Labor and Working-Class History, skriver Eileen Boris: ”Under assault 

from feminists, the class paradigm in the study of labor and working-class history has lost its 

primacy. We no longer think in such terms but rather speak of mutual constitution.” Men, skriver 

hon, ”gender within working-class studies [has] too often […] recognized womanhood and 

manhood as characteristics of the dominant racial or ethnic group, just as surely as labor history has 

treated the worker as male […].”3 Det tycks alltså som att det hänt en del under den tid som förlöpt 

mellan uttalandena. Det könsperspektiv som förespråkades av Scott har utmanat klassparadigmet 

inom arbetarhistorian, men detta könsperspektiv kritiseras av Boris för att inte ta hänsyn till 

etnicitet. Utifrån detta blir det rimligt att anta att utvecklingen präglats av förändring, men också 

viss kontinuitet i bemärkelsen att arbetarhistorian fortsatt kritiseras för att inte i tillräckligt stor 

utsträckning ta hänsyn till olika sociala relationer.  

 

Jag vill med den här studien undersöka hur svensk arbetarhistoria har utvecklats när det gäller synen 

på de sociala relationer som Scott och Boris adresserar ovan, nämligen klass, kön och etnicitet. 

Undersökningen är historiografisk, vilket innebär att den studerar hur historia har skrivits.4 Som 

källmaterial har jag valt tidskriften Arbetarhistoria, som utkom första gången 1977. Teoretiska 

interventioner om intersektionalitet utgör det analytiska ramverk som gör det möjligt att ställa 

frågor till materialet om hur olika relationer konceptualiserats i tidskriften, och resultatet tolkas 

                                                
1Scott, Joan, ”On Language, Gender, and Working-Class History” i Scott, Joan, Gender and the politics of history, New 

York 1999, s 54-55. 
2Scott i Scott, 1999, s 55. 
3 Boris, Eileen, “From Gender to Racialized Gender: Laboring Bodies That Matter”, International Labor and Working-

Class History, vol 63, 2003, s 9. 
4Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, 

Lund 2009, s 27. 
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sedan utifrån detta perspektiv och i relation till tidigare historiografisk forskning om arbetarhistoria. 

Uppsatsens huvudfrågeställning är:  

 

– Hur har relationerna klass, kön och etnicitet konceptualiserats i tidskriften Arbetarhistoria under 

perioden 1977-2009? 

 

För att kunna besvara denna övergripande fråga använder jag mig av några mer operativa 

frågeställningar, vilka lyder som följer: Hur har klass, kön och etnicitet analyserats under perioden 

och i vilken mån har de analyserats tillsammans? I vilka sammanhang har olika grupper och 

relationer skrivits in? Med vilken frekvens har de olika analyskategorierna förekommit? Vilka 

centrala debatter, brytpunkter och förändringar går att utläsa kring de olika kategorierna?  

 

1.2 Intersektionalitet som teori och metod 

1.2.1 Begreppets genealogi och innehåll  
Begreppet intersektionalitet har framförallt figurerat i genusteoretiska sammanhang, och interna 

diskussioner om begreppets betydelse och rötter har i en svensk kontext förts åtminstone sedan 

2003, då en debatt tog fart i Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Intersektionalitet kan förstås inom ramen 

för olika teoretiska perspektiv, där vissa feminister betonar ett poststrukturalistiskt ursprung och 

andra ett postkolonialt och postmarxistiskt. Hur begreppet definieras är beroende av vilken av dessa 

ramar man använder, men den huvudsakliga beståndsdelen kan enligt sociologen Anna Engstam 

beskrivas som ”föreställningen att sociala relationer struktureras genom flera simultana och 

interrelaterade sociala differentieringar med följden att kön, klass, etnicitet/ras, nationalitet, 

sexualitet, livsfas etc. producerar specifika o[jäm]likhetseffekter beroende på hur dessa sociala 

skiljelinjer genomskär varandra i konkreta fall […]”.5  

 

För att förstå utvecklingen av teorier kring olika sociala relationers samverkan behöver vi göra en 

kort tillbakablick.6 Under 1970-talet och början av 1980-talet gjorde feminister en rad olika försök 

att utifrån eller i relation till en marxistisk förståelse av verkligheten integrera klass och kön i teorier 

om kapitalism och patriarkat. De försök som utgår från antagandet att samtliga sociala relationer 

inom en historisk samhällsformation emanerar från en grundstruktur, kapitalismen, kan kallas en-

systemteorier. De strukturella skillnaderna mellan kvinnor och män och olika etniska grupper 

förklaras här i huvudsak utifrån vad som ligger i kapitalets intresse. Ett argument som anförts mot 

                                                
5 Engstam, Anna, “Intersektionalitet”, Socialistisk Debatt 2005:1, s 36. 
6 Framställningen bygger i huvudsak på Anna Engstam i Socialistisk Debatt 2005:1, s 35-48. För en mer detaljerad 

redogörelse för feministisk teoriutveckling kring sociala relationers samverkan se Acker, Joan, Class questions: 
Feminist answers, Oxford 2006. 
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detta är att det kapitalistiska produktionssättet som sådant inte förutsätter kvinnoförtryck eller 

rasism, och att dessa förtryck därför inte kan förklaras enbart med hänvisning till kapitalismens 

funktionssätt. Utifrån detta menade man att marxismen var oförmögen att förklara kvinnoförtryck, 

och utvecklade modeller med två separata men samverkande system; kapitalism och patriarkat. 

Dessa kan kallas två-systemteorier och utvidgade analysen av förtryckets bas till att även omfatta 

reproduktionen. Svarta feminister i USA formulerade en kritik mot dessa teorier, som de menade 

utgick från vita kvinnor och inte tog hänsyn till att klassförtryck och könsförtryck också kan 

struktureras utifrån ras/etnicitet. Man pratade om att svarta arbetarkvinnor var tredubbelt förtryckta, 

något som kom att kritiseras pga. sin additiva förståelse av förtryck. Istället utvecklades en kritik 

från postkoloniala feminister där den västerländska materialistiska feminismen anklagades för att 

vara etnocentrisk, då den inte i tillräckligt stor utsträckning synliggjorde hur ras/etnicitet hänger 

samman med klass och kön, eller hur vissa grupper av kvinnor tjänar på andra kvinnors 

underordning.7 Såväl köns- som rasbaserad forskning kritiserades för att den inte kunde redogöra 

för den levda erfarenheten i försummade skärningspunkter. Man kunde t.ex. inte förstå svarta 

kvinnors erfarenheter genom att kombinera befintlig forskning om kön med befintlig forskning om 

ras eftersom den första var inriktad på vita kvinnor och den andra på svarta män.8 

 

Denna korta och något förenklade genomgång leder oss fram till intersektionalitet, vilket kan ses 

både som en produkt och en kritik av tidigare teoretiska modeller, och framhåller att klass-, köns- 

och rasifierade strukturer enbart kan särskiljas på abstrakt nivå, om ens det. Nina Lykke menar att 

intersektionella analyser i någon bemärkelse alltid gjorts, men har uppträtt i olika skepnader: där 

intersektioner explicit teoretiserats via begreppet intersektionalitet, där intersektioner teoretiserats 

implicit men utan att själva begreppet intersektionalitet använts och där andra begrepp använts för 

att hänvisa till idéer om intersektioner. På detta sätt menar hon att begreppets genealogi kan skrivas 

ännu längre bakåt i tiden än jag gjort ovan, till 1800-talets kvinnorörelser och deras förbindelser 

med antislaverirörelser och till 1900-talets tidiga kvinnorörelser som betonade samspelet mellan 

klass och kön.9  

 

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes och sociologen Diana Mulinari har bidragit till att utveckla 

de intersektionella perspektiven på det svenska fältet och menar att intersektionalitet syftar till att 

”synliggöra och problematisera de sammanlänkningar som är konstitutiva för maktutövandet och 

bevarandet av ojämlikheten [---] och hur olika historiskt och situationsberoende maktrelationer 

skapas i och genom den simultana verkan av kön, klass och 'ras'/etnicitet.” Detta innebär att ”bakom 

                                                
7 De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana, Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, 

Malmö 2005, s 68-69. 
8 McCall, Leslie, “Intersektionalitetens komplexitet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:2-3, s 37. 
9 Lykke, Nina, “Nya perspektiv på intersektionalitet: Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 2005:2-3, s 

9. 
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kategorin kön finns alltid en uppsättning olika sociala positioner genomsyrade av bl.a. klass- och 

rashierarkier. Omvänt, i den mån vi inte bekönar kategorierna ras och etnicitet, existerar dessa 

endast som isolerade analytiska begrepp. De definieras antingen utifrån den manliga normen eller 

förutsätts vara könsneutrala. På ett liknande sätt är klass aldrig könsneutral men den är alltid 

rasifierad”.10 Till detta vill jag tillägga en annan viktig princip för ett intersektionellt angreppssätt, 

nämligen den om att inte låta det omarkerade förbli neutralt, utan visa att t.ex. även män har kön 

och även svenskar har etnicitet.11 

 

1.2.2 Intersektionalitet i arbetarhistorisk forskni ng 
Inom det svenska arbetarhistoriska fältet har olika intersektionella angreppssätt förespråkats av bl.a. 

Lars Olsson, Monika Edgren och Mats Greiff, det är dock bara Edgren som själv använder 

begreppet. Lars Olsson pläderar för att klass, kön och etnicitet är nödvändiga analysredskap för en 

meningsfull historievetenskap. Han utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv och menar att 

”[a]lla sociala relationer utspelas i såväl den materiella basen, som i den politiskt-ideologiska 

överbyggnaden [...]”.12 Monika Edgren å andra sidan gör i sin artikel ”Förtryckets komplexitet” en 

”diskursiv postkolonial och feministisk ansats”, där hon fastslår att socialt konstruerade skillnader 

är inbäddade i varandra och måste analyseras intersektionellt.13  

 

I sin studie om arbetarklassen i Belfast 1850-1914 utgår Mats Greiff från att olika sociala 

kategoriseringar som t.ex. klass, kön och etnicitet har en avgörande betydelse för människors 

identitet. Han understryker att man inte kan ”bryta ut en del av en människas eller en grupps 

identitet och i alla sammanhang se den som överordnad andra delar”. Däremot kan man försöka se 

hur olika identiteter förhåller sig till varandra i en viss historisk kontext. Könsidentiteten 

kompliceras av klassidentiteten, genom att kvinnors villkor t.ex. skiljer sig åt beroende på vilken 

klass de tillhör eller vilken etnicitet de har.14 Greiff betraktar både klass, kön och etnicitet som 

relationella begrepp, vilket innebär att olika grupper står i en social relation till varandra och 

konstitueras på detta sätt. Etnicitet handlar inte primärt om härkomst, utan om ”skapandet och 

upprätthållandet av gränser i distanseringen av den egna gruppen från andra”. Identiteter är inte bara 

relationella utan också överlappande, ”man är inte bara kvinna, utan samtidigt kanske arbetare, 

Belfastbo och katolik. På så sätt finns det ständigt olika slag av gemenskaper som skär kors och 

                                                
10De los Reyes & Mulinari, 2005, s 24. 
11   Qvortrup Jensen, Sune, ”Hvordan analysere sociale differentieringer?”, Kvinder, kön & forskning 2006:2-3, s 72. 
12Olsson, Lars, ”Klass, kön och etnicitet i samhällshistorisk forskning” i Berggren, Lars & Greiff, Mats, Från Lunds och 

Satserups horisonter: att med kyrkan och skolan i centrum orientera sig i pedagogik och historia: en vänbok till 
Sven Ekwall på hans 90-årsdag, Ystad 2001, s 146, citat s 149. 

13Edgren, Monika, ”Förtryckets komplexitet: Om behovet av nya analysverktyg inom arbetarhistorien”, Scandia 2008:1, 
s 76. 

14Greiff, Mats, 'Vi bodde, vi bad och blev utbildade som om vi vore på skilda kontinenter': Katolska och protestantiska 
arbetare i Belfast 1850-1914, Malmö 2004, s 14, s 18. 
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tvärs genom varandra.” Varje människa har både ett genus, en etnisk tillhörighet och en 

klassposition. Därmed inte sagt, understryker Greiff, att man helt fritt kan välja vilken 

identitetsgrund som ska vara bestämmande för ens handlande vid ett visst tillfälle. Vilken 

identitetsgrund som är mest central beror på det samhälleliga sammanhanget.15  

 

1.2.3 Intersektionalitet som analytiskt verktyg 
Intersektionalitetsanalyser inom en poststrukturalistisk ram har kritiserats för att uppfatta det 

materiella som en konsekvens av det diskursiva.16 Jag ansluter mig till en förståelse av klass, kön 

och etnicitet som relationella begrepp, och som termer som beskriver reella sociala förhållanden, 

där det materiella och det diskursiva står i ett dialektiskt förhållande till varandra. För denna 

undersöknings genomförande är det inte nödvändigt att definiera min syn på begreppen mer 

detaljerat än så, då mitt syfte är att undersöka hur dessa begrepp konceptualiseras i materialet och 

inte att plädera för en viss tolkning av dem.  

 

Som jag visat kan intersektionalitet förstås och beskrivas på en mängd olika sätt. Anna Engstam 

menar att vi ska betrakta intersektionalitet inte som en enhetlig teori, utan snarare som ”kritiska 

interventioner [...] av de brister man finner hos etablerade teoretiska modeller”. Engstam menar att 

intersektionalitet ”är ett sätt att bestämma ett vetenskapligt problem, inte att lösa det.”17 I denna 

studie har jag använt ett intersektionellt angreppssätt för att bestämma ett visst forskningsproblem, 

dvs. hur relationerna klass, kön och etnicitet konceptualiserats i tidskriften Arbetarhistoria 1977-

2009, och för att kunna begripliggöra och tolka materialet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv är 

det nödvändigt att studera hur samtliga dessa relationer konceptualiserats i tidskriften för att få en 

bred förståelse av den teoretiska utvecklingen, och det blir intressant att diskutera hur dessa 

förekommit som analyskategorier, i relation till varandra och var för sig. För att kunna besvara min 

övergripande frågeställning har jag gått tillväga så att jag i materialet letat efter hur klass, kön och 

etnicitet analyserats, i vilken mån sociala relationer har analyserats tillsammans, i vilka 

sammanhang olika grupper och relationer skrivits in, med vilken frekvens de förekommit och vilka 

centrala debatter, brytpunkter och förändringar som går att utläsa kring de olika kategorierna. Något 

som utöver detta hade kunnat fungera som en operativ frågeställning är vilka teoretiska inspiratörer 

som förekommit hos de olika artikelförfattarna, men denna fråga har av avgränsningsskäl fått väljas 

bort.  

 

Min övertygelse är att vi måste ta hänsyn till både klass, kön och etnicitet för att kunna få en så 

fullständig bild av historien som möjligt, men också för att kunna förstå hur historieskrivningen sett 
                                                
15Greiff, 2004, s 16-24 (citat s 20, s 24).  
16 Qvortrup Jensen, 2006, s 71. 
17Engstam, 2005, s 48 
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ut och fungerat. Annars riskerar vi att själva bidra till att osynliggöra det som osynliggjorts i sin 

samtid.  Monika Edgren menar att det finns en risk att forskaren identifierar sig med sina 

forskningsobjekt i sådan utsträckning att man undgår att se förtryck som följer av 

identitetsprocesser, ”att producerande av vissa identiteter innebär att andra produceras som 

underordnade”.18 Edgren syftar här på studier av arbetarklassen, men jag menar att resonemanget 

också kan tillämpas på genomförandet av en historiografisk studie som den här. Även om man ser 

tidigare arbetarhistorisk forskning, i mitt fall materialet i Arbetarhistoria, som viktiga bidrag till 

fältets utveckling, måste man också kunna vara öppen för att stereotypa föreställningar om 

underordnade grupper kan ha reproducerats i materialet. Detta handlar inte om att utifrån en 

upplyst, nutida position ha en fördömande attityd till sitt material. Alla forskare är bundna av den 

samtid och den akademiska kontext inom vilken de skriver. För att kunna visa på förändring inom 

fältet måste man synliggöra både det som utifrån ett intersektionellt perspektiv framstår som 

progressivt, och det som framstår som mer problematiskt. Jag finner det här relevant att lyfta fram 

sociologen Klas Gustavssons hänvisning till Slavoj Zizek, som menar att utvecklingen från en 

traditionell marxism ”där arbetarklassen intar en historiskt unik och privilegierad position, till en 

postmodern vänsterretorik om en mångfald av kamper [...] inte [kan] förklaras som att man förr var 

'dumma reduktionister' och att vi nu vet bättre”. Istället måste denna process sättas i relation till 

övergripande systemförändringar.19 Inom ramen för detta arbete har det inte varit möjligt att göra 

något annat än att analysera tidskriften för sig. Även om jag ibland inte kunnat avhålla mig från 

sådana funderingar har jag inte haft som ambition att svara på några frågor om varför det ser ut på 

visst sätt. Detta ska dock inte uppfattas som att jag anser det irrelevant att sätta fältets utveckling i 

ett samhälleligt sammanhang. Jag återkommer till detta problem i min avslutande diskussion.  

 

1.3 Material och avgränsningar 
Tidskriften Arbetarhistoria utkom första gången 1977, då under namnet Meddelande från 

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Utgivaren Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (förkortat 

ARAB) är en fristående stiftelse med staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän. ARAB 

”förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet med en egen tidskrift, ett 

forskningsråd, seminarier och publikationer”.20 Tidskriften vänder sig till ”den historieintresserade 

allmänheten och den akademiska forskningen” och ”innehåller artiklar om arbetarrörelsens och 

arbetslivets historia, [...] pågående forskning, [...] recensioner och [...] nyutkommen litteratur och 

källmaterial ur samlingarna vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek”. Från och med första numret 

1984 bytte man namn till rätt och slätt Arbetarhistoria.21 Tidskriften utkommer med fyra nummer 

                                                
18Edgren, 2008, s 66. 
19Gustavsson, Klas, Socialismens liv efter döden, Stockholm 2004, s 181. 
20Hemsida för Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek: http://www.arbark.se/om/ 
21Hemsida för Arbetarhistoria: http://www.arbetarhistoria.se/om/ 
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per år, där en del nummer har särskilda teman.22 

 

Jag har valt att studera tidskriften Arbetarhistoria för att kunna säga något om utvecklingen inom 

det arbetarhistoriska fältet. Att studera en tidskrift i ett sådant syfte har flera fördelar. Det går att 

följa en jämn utveckling över tid, och man får ta del av många olika ämnesområden och debatter. 

Ett annat sätt att närma sig fältet hade kunnat vara att studera konferenser som ägt rum eller 

avhandlingar som skrivits. En invändning mot det förstnämnda skulle kunna vara att man då bara 

får se vissa nedslag i utvecklingen när en viss analyskategori är populär, och inte det som händer 

däremellan. Ett problem med att studera avhandlingar hade varit att avgöra vilka avhandlingar som 

är arbetarhistoriska, något som adresseras av både Sten O Karlsson och Lars Edgren. De lyfter 

problematiken med att avgöra vad som egentligen är arbetarhistoria, och Lars Edgren påpekar att 

viktiga insatser inom fältet har gjorts av bl.a. etnologer och sociologer.23 Ett antal artiklar i 

Arbetarhistoria är skrivna av forskare från andra discipliner, och några av företrädare från olika 

delar av den socialdemokratiska arbetarrörelsen. Jag har dock valt att inte fästa någon vikt vid olika 

artikelförfattares disciplinära eller politiska tillhörighet, utan menar att alla artiklar i tidskriften 

genom sin medverkan i denna kan betraktas som arbetarhistoriska. Det finns inte heller några 

vattentäta skott mellan t.ex. kvinnohistoria och arbetarhistoria, många kvinnohistoriker skriver om 

kön kopplat till arbetarklassen och arbetarrörelsen och är i den bemärkelsen också arbetarhistoriker.  

 

Mitt val av just tidskriften Arbetarhistoria har sin grund i att det är den enda arbetarhistoriska 

tidskrift som funnits under så lång tid och som fortfarande ges ut. Den är välkänd och många tunga 

namn inom svensk arbetarhistorisk forskning har medverkat i den. Den behandlar både 

arbetarklassens och arbetarrörelsens historia. En nackdel med tidskriften utifrån min frågeställning 

är att den inte har en särskilt teoretisk prägel, något jag återkommer till i avsnittet undersökningens 

resultat.   

 

Valet att titta på just klass, kön och etnicitet grundas i den uppfattning jag redogjort för om dessa 

relationers betydelse för att förstå historisk utveckling, men är också ett resultat av att det är de som 

förekommer i materialet. Jag hade ursprungligen en öppenhet för att lyfta in sexualitet och ålder 

också, men dessa relationer behandlas helt enkelt inte i tidskriften.24 Att jag valt just den aktuella 

tidsperioden beror på att tidskriften gavs ut första gången 1977 och att jag velat ge en så fullständig 

bild som möjligt av utvecklingen över tid. Den tidigare forskning jag använder mig av är också 

                                                
22Hemsida för Arbetarhistoria: http://www.arbetarhistoria.se/lista/ 
23Karlsson, Sten O, När industriarbetaren blev historia: Studier i svensk arbetarhistoria 1965-1995, Lund 1998, s 22-

23; Edgren, Lars, ”Arbetarhistoriens marginaler: Några reflektioner angående svensk arbetarhistorisk forskning” i 
Lundberg, Victor (red), Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005, Landskrona 2007, s 32-33. 

24Under tidskriftens 33 utgivningsår finns en artikel om sexualitet; en rapport från Linzkonferensen 2002 som 
behandlade ämnet. Leffler, Marion, ”Sexualitet som klassfråga”, Arbetarhistoria 2003:2-3, s 94-95.  Ålder 
behandlas också vid ett tillfälle, av Birgitta Odén i ”Könsneutralitet som alliansfrihet”, Arbetarhistoria 1989:3, s 4. 
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upplagd på detta sätt. Det hade givetvis varit möjligt att göra nedslag kring vissa år eller kring vissa 

temanummer, men risken är då att jag hade missat relevanta artiklar och inte fått en representativ 

bild av materialet. Detta hade framförallt kunnat bli fallet med etnicitet och klass, då det finns färre 

artiklar som teoretiserar dessa relationer än som teoretiserar kön. Det fåtal artiklar jag funnit som 

har någon form av intersektionellt perspektiv hade också riskerat att förbli obemärkta.  

 

Det enda jag på förhand valt bort är temanumret från 2002 med titeln ”Klass i rörelse”, då det är i 

form av en bok på 191 sidor.25 Att analysera klass, kön och etnicitet i detta nummer hade säkerligen 

varit intressant, då det är ett översiktsverk om den svenska arbetarklassens och arbetarrörelsens 

historia, men det lät sig inte göras inom ramen för denna studie.   

 

1.4 Urval och tillvägagångssätt 
Under de trettiotre år som tidskriften funnits har den varje år utkommit med fyra nummer. Detta gav 

ett ursprungligt möjligt material på 132 tidskriftsnummer, vilket efter att jag valt bort dubbelnumret 

”Klass i rörelse” från 2002 blev 130 nummer. I genomgången av dessa har jag letat efter artiklar 

som behandlar klass, kön eller etnicitet, var för sig eller tillsammans. Jag har både valt artiklar där 

det uttalade syftet varit att behandla en viss relation, och sådana där de olika relationerna inte 

nödvändigtvis behövt vara artikelns huvudpoäng, men inte heller bara förekommit i en mening eller 

två. Formuleringar i stil med ”särskilt kvinnor drabbades av detta” har t.ex. inte varit tillräckliga för 

att en artikel skulle väljas ut, inte heller att ordet ”kvinna” ingått i artikelns rubrik eller att artikeln 

porträtterat en kvinna. En viss konceptualisering av, i det här fallet, kön, har krävts för att artikeln 

skulle väljas ut. Utifrån denna ansats hade det inte varit tillräckligt att bara titta i varje nummers 

innehållsförteckning, då det hade kunnat medföra att flera relevanta artiklar förbisetts. Jag valde 

därför att gå igenom varje nummer från pärm till pärm. Givetvis kan man anföra att alla artiklar 

säger något om synen på klass, kön och etnicitet, även när detta inte uttalas. Att utelämna kön kan 

t.ex. ge uttryck för en viss syn på denna relation. Jag har dock valt att använda mig av artiklar där 

de olika relationerna synliggörs och lyfts fram.  

 

Att urskilja vilka artiklar som behandlar kön (eller genus, som ibland används) har varit relativt lätt 

då det ofta är uttalat, men etnicitet är en analyskategori som dyker upp sent i materialet och inte 

teoretiseras i samma utsträckning. I den mån artiklar behandlar relationer som grundar sig i etnicitet 

är det inte säkert att själva begreppet etnicitet används. Jag har därför fått utgå mer från vad jag 

menar är inlägg i en diskussion om etnicitet, än från vad artikelförfattarna själva väljer att kalla det. 

Klass har varit den mest problematiska kategorin på såt sätt att alla artiklar i en bemärkelse handlar 

                                                
25Arbetarhistoria, 2002:1-2. 
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om klass, då det är arbetarklassens och arbetarrörelsens historia som utgör tidskriftens själva 

utgångspunkt. Utifrån detta skulle man kunna tycka att alla artiklar som behandlar arbetarklassen 

kan betraktas som inlägg i en klassdebatt. Jag dock har valt att använda sådana artiklar som på 

något sätt problematiserar klassbegreppet eller pläderar för en viss förståelse av det.  

 

Sammanlagt har jag gjort ett urval på 135 artiklar, som jag sammanställt i ett appendix och 

kategoriserat utifrån ett antal kriterier kopplade till frågeställningarna. Denna sammanställning ger 

en bild av med vilken frekvens de olika analyskategorierna förekommit, vilka brytpunkter som 

finns, samt vilka forskningsområden de olika relationerna skrivits in i. För att få en djupare 

förståelse av utvecklingen har jag också valt att presentera och analysera ett antal utvalda artiklar.  

 

1.5 Tidigare forskning: Klass, kön och etnicitet i arbetarhistorisk 
historiografi   
Vad jag har kunnat erfara har ingen studie tidigare gjorts som specifikt behandlat klass, kön och 

etnicitet i svensk arbetarhistorisk forskning. Däremot har en del skrivits om det arbetarhistoriska 

fältets utveckling generellt, där klass, kön och etnicitet behandlats som en del i denna utveckling. I 

den moderna historiografin om historievetenskapens generella utveckling finns klass, kön/genus 

och etnicitet ofta med åtminstone på ett hörn.26 Det kvinnohistoriska fältets utveckling är väl 

beforskad, och de senaste åren har flera författare analyserat klassbegreppets ställning inom 

historievetenskapen. Etnicitet har ännu inte någon framträdande plats i historiografin.27 Eftersom 

området för min studie är det arbetarhistoriska fältet har jag valt att fokusera på arbeten som 

behandlar utvecklingen inom arbetarhistorisk forskning specifikt, där klass, kön och etnicitet finns 

med. Alternativet, att redogöra för det generella historiografiska forskningsläget om såväl 

kön/genus som klass och etnicitet, hade inom ramen för detta arbete inte varit möjligt, utan att göra 

ett mycket snävt och godtyckligt urval.  

 

Jag kommer här att göra en presentation av tidigare forskning, för att i presentationen av 

undersökningens resultat och i den avslutande diskussionen återknyta till några arbeten. Denna 

presentation av tidigare forskning får också tjäna som en bakgrund till utvecklingen inom den 

                                                
26Se t.ex. Iggers, George G, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern 

Challenge, Hanover 1997; Jarrick, Arne, ”Historieforskningen inför framtiden” i Qvarsell, Roger & Sandin, Bengt 
(red), Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden, Lund 2000. Burke, Peter (ed), 
History and Historians in the Twentieth Century, Oxford 2002. 

27För utvecklingen av kön/genus som analytisk kategori i historisk forskning generellt, se t.ex. Morgan, Sue (ed), The 
feminist history reader, New York 2006; Göransson, Anita, ”Kön som analytisk kategori i historievetenskapen” i  
Qvarsell Roger & Sandin Bengt (red), Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden, 
Lund 2000; Downs, Laura Lee, ”From women's history to gender history” i Berger, Stefan, Feldner, Heiko & 
Passmore, Kevin (ed), Writing History: Theory and Practice, London 2003. Om etnicitet i historisk forskning, se 
Rosenberg, Milla, ”Race, ethnicity and history” i Berger, Stefan, Feldner, Heiko & Passmore, Kevin (ed), Writing 
History: Theory and Practice, London 2003. Om klassbegreppet i historisk forskning, se t.ex. Eley, Geoff & Nield, 
Keith, The future of class in history: What's left of the social?, Michigan 2007. 
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arbetarhistoriska forskningen. Några arbeten utgör exempel från en internationell kontext, men 

huvudfokus ligger på svensk litteratur eftersom min studie behandlar svensk arbetarhistorisk 

forskning. Jag redogör för de olika arbetena i den tidsordning de publicerats, först de internationella 

och sedan de svenska. En del är på en och samma gång inlägg i en teoretisk debatt om teoretiska 

perspektiv inom arbetarhistorian, samtidigt som de ger en historiografisk beskrivning av 

utvecklingen inom fältet kring olika perspektiv, analyskategorier och forskningsområden. Eftersom 

min egen studie sträcker sig fram till nutid har jag valt historiografisk forskning gjord under de 

senaste tio åren. Ett undantag är Sten O Karlssons När industriarbetaren blev historia: Studier i 

svensk arbetarhistoria 1965-1995 från 199828, som jag valt att ta med då den är skriven i slutet av 

90-talet, och är den studie som när det gäller undersökningsperiod och material ligger närmast min 

egen.   

 

Flera av de forskare som under det senaste decenniet skrivit arbetarhistorians historiografi har gjort 

det utifrån eller i relation till påståendet om en kris inom fältet. Intåget av de ”nya” 

analyskategorierna kön och etnicitet sätts i relation till vad som ses som uttåget för den ”gamla” 

analyskategorin klass, vilket i sin tur kopplas till historiematerialismens tillbakagång och en 

poststrukturalistisk vändning inom fältet. Vissa välkomnar en sådan utveckling, medan andra är mer 

skeptiska. Jürgen Kocka välkomnar den genushistoriska interventionen i arbetarhistoria, men är 

mycket kritisk till de poststrukturalistiska historiker vars radikala företrädare enligt författaren 

avfärdar ”the relationship between language and nonlinguistic dimensions of historical reality as 

illegitimate or pointless, narrow past reality down to texts, regard only the reconstruction of 

discourses as possible and worthwhile, and recommend the study of concepts and their meanings 

only in relation to other concepts and meanings and not in relation to external references”. Från en 

sådan ståndpunkt, skriver Kocka, framstår klasser bara i sin lingvistiska form, som produkter av 

diskurser och inte som sammansatta av erfarenheter, intressen och strukturer. En sådan förståelse 

kokar i slutändan ner till idealism och kan inte greppa det förflutnas verklighet.29 Detta innebär 

dock inte, enligt Kocka, att arbetarrörelsens språk, retorik och diskurser inte är intressanta att 

studera. Forskare bör undersöka den dialektiska relationen mellan språkliga och icke-språkliga 

dimensioner av den historiska verkligheten. Kocka vill dock mena att det poststrukturalistiska 

inflytandet inom arbetarhistorian inte varit så stort. Överhuvudtaget menar han att talet om 

arbetarhistorians kris bör ses i relation till den relativa kontinuitet och stabilitet som han menar trots 

allt finns inom fältet. Efter att ha tittat på utvecklingen i två av de stora internationella 

arbetarhistoriska tidskrifterna menar han att innehållet inte förändrats dramatiskt under det senaste 

                                                
28Karlsson, 1998. 
29Kocka, Jürgen, ”New trends in labour movement historiography: A German perspective” i van der Linden, Marcel & 

Heerma van Voss, Lex, (ed.) Class and other identities: Gender, religion and ethnicity in the writing of European 
lobour history, New York & Oxford 2002, s 47. 
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decenniet.30 Artiklar om vardagslivets och kultursfärens historia ökar från mitten av 1980-talet, men 

står ändå för en jämförelsevis liten del. I en av tidskrifterna har det skett en liten ökning av 

genusorienterade artiklar, men antalet är ändå lågt enligt Kocka. Artiklar med språklig eller 

diskursiv inriktning är få i båda tidskrifterna, och har inte ökat särskilt mycket till antalet under det 

sista decenniet. Kocka menar att förändringarna inom fältet som debatteras på en teoretisk nivå 

framstår endast i försvagad form i de empiriska studierna.31  

 

Thomas Welskopp daterar krisen inom fältet så tidigt som 1970-tal och kopplar den till 

erfarenhetsbegreppets intåg i arbetarhistorian, med en vändning mot mikrohistoria och kultur, och 

ett avfärdande av vad han kallar ekonomisk determinism. Dock menar han att kulturella 

representationer fortfarande figurerade som uttryck för en materiell verklighet. Med uppfattningen 

att språket på ett avgörande sätt formar det förflutna öppnades dörren för postmodernismen och den 

språkliga vändningen. Genushistoria utmanade fältets negligering av könsskillnader i historian, men 

också analyskategoriernas materialistiska karaktär och antagandet om arbetarklassen som bestående 

av män. Enligt Welskopp delade båda dessa interventioner (den poststrukturalistiska och den 

feministiska) uppfattningen att sociala kategorier bör förstås som skillnad(er), vilket innebar en 

utmaning för ett fält som framförallt sysslade med kollektiv. Nu utökades fältets vokabulär, t.ex. 

genom dess nya fokus på treenigheten klass, kön och etnicitet. Enligt Welskopp hotade 

dekonstruktionen av kollektiven fältets syn på historia som enhetlig, vilket gjorde att många var 

fientliga mot genus- och mikrohistoria. Welskopp förespråkar en socialhistoria som inte tar 

kollektiv för givna utan förklarar dem i termer av social och kulturell praktik.32  

 

Marcel van der Linden och Lex Heerma van Voss delar i sin kartläggning från 2002 upp den 

västeuropeiska arbetarhistorian i fem perioder, där den fjärde (1960-talets slut till 1980-talets mitt) 

och den femte (1980-talets mitt och framåt) är relevanta för min studie.33 Under den fjärde perioden 

stärktes enligt författarna arbetarhistorian som fält genom en europeisk vänstervåg, produktiviteten 

inom fältet ökade och många tidskrifter grundades. Karaktäristiskt för perioden var stora studier 

inom det författarna kallar ”bred” arbetarhistoria, alltså arbetarklassens historia snarare än 

arbetarrörelsens.1980-talets mitt och framåt, beskriver de som en period av paradoxer, där å ena 

sidan många års arbete burit frukt och resulterat i stora studier, men fältet å andra sidan omgärdats 

av ett minskat intresse jämfört med perioden innan. En av flera möjliga förklaringar till detta är 

                                                
30Kocka i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 48, s 45. 
31Kocka i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 46. Värt att komma ihåg här är förstås att Kockas artikel baseras 

på ett paper författaren skrev i mitten av 1990-talet. En del kan alltså ha hänt sedan dess. Den är dock publicerad i en 
antologi från 2002, varför man får anta att den ansågs aktuell även då.  

32Welskopp, Thomas, ”Social history” i  Berger, Stefan, Feldner, Heiko & Passmore, Kevin (ed), Writing History: 
Theory and Practice, London 2003, s 215, s 216. 

33Van der Linden, Marcel & Heerma van Voss, Lex, ”Introduction” i van der Linden, Marcel & Heerma van Voss, 
Class and other identities: Gender, religion and ethnicity in the writing of European lobour history, New York & 
Oxford 2002, s 8-9. 
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enligt författarna det konservativa samhällsklimatet, och att fokus flyttats till nya aspekter av 

ekonomisk och social historia, t.ex. den kulturella sfären. Kvinnorörelsens inflytande resulterade i 

ett stort antal studier om kvinnors betalda och obetalda arbete, och kvinnors deltagande i sociala 

konflikter. Författarna menar att det tog lång tid för arbetarhistoriker att inse att kvinnor varit 

osynliga i den arbetarhistoriska forskningen, på samma sätt som det tog lång tid för arbetarrörelsen 

att inse betydelsen av kön. Efter hand utvecklades ett genusperspektiv, där kvinnors historia 

analyserades i relation till mäns, och vice versa. Såväl konstruktionen av femininitet som den av 

maskulinitet blev föremål för arbetarhistoriska studier. En parallell utveckling skedde kring 

etnicitetsperspektivet, och det blev enligt författarna tydligt att andra identiteter än 

löntagaridentiteten var nödvändiga för rekonstruktionen av historiska processer, vilket ledde till 

behovet av nya analyskategorier och nya frågeställningar. Nya studier handlade om arbetarrörelse- 

och arbetarklasskultur, utbildning, fattigdom, nationalism, migration och vardagsliv. Enligt 

författarna var dock intresset för genus och etnicitet större i USA än i Europa. Den sista stora 

förändringen som pekas ut av författarna är omvärderingen av själva klassbegreppet, där en 

distinktion kan göras mellan de som fortfarande vill använda begreppet men menar att det finns fler 

aspekter av det än man tidigare trott, och de som ifrågasätter själva konceptet och istället gjort en 

språklig vändning och flyttat sitt fokus till diskursanalysen. Författarna själva tillhör den första 

gruppen, och menar att istället för att överge försöken till övergripande historiska förklaringar 

behöver vi en ny teori ”that can situate different aspects (class, gender, ethnicity, etc.) of different 

forms of power (in wage labour, households, politics, etc.) within concrete causal processes, and 

that indicates which (individual or collective) subjects exercise this power and why”. Att detta är 

svårt att åstadkomma innebär enligt van der Linden och Heerma van Voss inte att ingen nåbar 

verklighet.ex.isterar utanför vetenskapliga diskurser eller att stora berättelser inte är möjliga eller 

önskvärda, men däremot att ingen enda stor berättelse kan ge oss hela historien.34  

 

I När industriarbetaren blev historia: Studier i svensk arbetarhistoria 1965-1995 från 1998 skriver 

Sten O Karlsson att arbetarhistorikerna utvecklat ett krismedvetande som kommit till uttryck i en 

debatt om fältets status och framtid, där proletären skrivits ut och ”en eventuell återkomst förefaller 

oviss”.35 En av orsakerna till krisen ser Karlsson i ”osäkerhet om vilka nya aspekter av arbetets och 

arbetarnas historia som kan ytterligare vidga och vitalisera fältet”.36 Karlssons studie är en 

kartläggning av 44 arbetarhistoriska arbeten 1965-1995, vilka betraktas som ett representativt urval 

för forskningen under perioden. Karlssons undersökningsperiod sammanfaller alltså delvis med 

min. I fokus står bilden av den svenske industriarbetaren och hur denna förändrats under 30 år. 

Industriarbetare ska här enligt Karlsson förstås som ”avlönade kroppsarbetare verksamma under 

                                                
34Van der Linden & Heerma van Voss i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 8-10, s 15-23 (citat s 22). 
35Karlsson, 1998, s 237. 
36Karlsson, 1998, s 264. 
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den industriella epoken”.37 Kön finns inte med i frågeställningen men används delvis som 

analyskategori samt diskuteras i avslutningen. Etnicitet berörs inte i själva undersökningen av den 

arbetarhistoriska forskningen, men lyfts tillsammans med kön i den avslutande diskussionen om 

arbetarhistorians kris.38  

 

Av de 44 studierna är det enligt Karlsson tre stycken som har ett ”starkt genusperspektiv”, och 

ytterligare två som har ett något svagare sådant. Tre av studierna har kvinnors lönearbete i fokus och 

fyra behandlar livet utanför arbetssfären.39 Här är det naturligtvis svårt att veta om det är Karlssons 

val att fokusera på industriarbetare, hans definition av en sådan eller hans definition av 

genusperspektiv som ger detta magra resultat, eller om kön faktiskt varit en så marginell 

(marginaliserad?) analyskategori inom den arbetarhistoriska forskningen.  

 

Karlsson instämmer i det påpekande som många kvinno-/genushistoriker har gjort om att den 

typiske arbetaren i forskningen varit man. När arbeterskor förekommit, skriver Karlsson, har de 

skildrats som tillfälliga gästarbetare och som ointresserade av facklig och politisk kamp. Dock är 

Karlsson kritisk till de genushistoriska studier han analyserat, som han menar ”upprepar 

marxismens misstag [...] i form av 'strong narratives' där den teoretiska förförståelsen aldrig utsätts 

för allvarlig prövning” och ”[s]tåndpunkten att kvinnor förtrycks blir det viktiga” medan de 

intressantare frågorna om förtryckets reproduktion ”får ge vika för det agitatoriska syftet”. Ett 

sådant genusperspektiv beskriver Karlsson som radikalfeministiskt, och, menar han, utgör ingen 

lösning på arbetarhistorians kris. För att upphäva krisen behöver ”de starkt dikotomiserande 

berättelserna om klass-och könsunderordning överges” och ersättas av en öppenhet för postmoderna 

influenser. Ett led i detta menar Karlsson är att problematisera arbetarens svenskhet, och påpekar att 

i den nästan helt oskrivna historien om arbetare med utländskt ursprung blir etnicitet en lika central 

aspekt som klass och genus.40  

 

Mats Greiffs artikel ”Historia i genusperspektiv” från 2001 handlar egentligen inte i första hand om 

arbetarhistoria utan om utvecklingen av ett genusperspektiv inom historieforskningen generellt, 

samt hur detta har applicerats på områden som arbetarklassens formering, arbetarkulturstudier och 

välfärdsstaten. Samtliga dessa tre forskningsområden faller dock inom ramen för det 

arbetarhistoriska fältet, varför jag ändå valt att ta med Greiffs artikel. Greiff menar att det var med 

socialhistorians genombrott på 1960-talet som kvinnor började uppmärksammas, då började man 

nämligen utforska områden ”där kvinnor inte kunde osynliggöras”, till skillnad från inom den 

                                                
37Karlsson, 1998, s 22. 
38Karlsson, 1998, s 266. 
39Karlsson, 1998, s 249. 
40Karlsson, 1998, s 254-266 (citat s 251). 
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politiska historia som studerats tidigare.41 Under denna första period handlade det om att synliggöra 

kvinnors liv, och addera ny historisk kunskap till gammal. Kvinnors historia utgjorde ett 

komplement, vilket ofta bokstavligen innebar att små tillägg gjordes, t.ex. särskilda rutor i 

läroböcker där kvinnors historia belystes, parallellt med de traditionella texterna. Då många av de 

historiker som fokuserade på kvinnors villkor hade sin bakgrund i en historiematerialistisk tradition, 

där relationen mellan klasser är i fokus, drog de enligt Greiff slutsatsen att kvinnors historia inte 

kunde studeras utan att sättas i relation till mäns. När istället relationen hamnade i fokus ifrågasattes 

begreppen kön och könsroll, som enligt Greiff kan ses som biologiskt betingade. Genusbegreppet 

innebar enligt Greiff en helt ny analyskategori i historieforskningen, där relationerna mellan 

kvinnor och män analyseras som sociala. Istället för att addera kvinnor genom att synliggöra deras 

historiska dåd vill historikern studera mekanismerna bakom mäns överordning och kvinnors 

underordning. Här börjar också omskrivningen av själva historien.42 Exempel på sådana 

omskrivningar inom arbetarhistorian menar Greiff är ifrågasättandet av arbetarklassens framväxt 

där det bara varit manliga arbetare som studerats, synliggörandet av betydelse av genus i 

arbetarklassens kultur och identitet, samt kritiska analyser av den svenska välfärdsstaten som 

central aktör i bevarandet av könsarbetsdelningen.43  

 

Klas Åmark gör i själva tidskriften Arbetarhistoria en genomgång av ”forskningen om arbete och 

arbetarrörelse, från de rötter som fanns före 1960-talet över radikaliseringsvågen på 1970-talet, nya 

trender på 1980-talet, omvärderingar på 1990-talet” och menar att decennier här fungerar som 

periodisering.44 En av de nya trenderna på 80-talet är kulturen som forskningsområde, en typ av 

forskning som enligt Åmark så småningom växer till en kritik av marxismens metafor om bas och 

överbyggnad. Man betonar istället kulturens relativa autonomi, den bestäms inte av materiella 

faktorer. Redan på 70-talet utvecklas ett ökat intresse för kvinnohistoria. ”Detta sker inom ramen 

för 1970-talsradikaliseringen, men de aktiva kvinnorna märker snart att marxismen inte har någon 

bra lösning på feminismens problem, så feminismen frigör sig, blir en egen riktning, upprättar en 

egen diskurs, som under 1990-talet blir genus- eller könshistoria.” Kvinnohistorian är först en del 

av arbetslivshistorien men blir sedan mer av organisationshistoria, med fokus på arbetarrörelsen. 

Yvonne Hirdman bidrar med ett genusperspektiv på socialpolitiken och idéhistorian. Nu handlar det 

mycket om konstruktion av genus, genuskontrakt och kvinnor mot kvinnor. Postmoderna och 

dekonstruktivistiska idéer kom tidigare och starkare inom kvinnohistorien, än inom andra fält, 

skriver Åmark. Ett annat uttryck för postmodernt inflytande är intresset för begrepp och symboler.45 

                                                
41Greiff, Mats, ”Historia i genusperspektiv”, KRUT 2001:2, s 46. 
42Greiff, 2001, s 47. 
43Greiff, 2001, s 49-52. 
44Åmark, Klas, ”Arbete, arbetarrörelse och arbetarkultur: Skandinavisk historisk forskning”, Arbetarhistoria 2002:3-4, s 

4. 
45Åmark, 2002, s 8-9. 
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”De vetenskapliga modevågorna [...] är lätta att avläsa [...]  – samhällsvetenskapernas teoretiska 

inflytande på 1970-talet, kulturteori och genushistoria på 1980-talet, den språkliga vändningen och 

postmodernism på 1990-talet. De politiska konjunkturerna är också lätta att se. 1970-talets 

universitetsmarxism satte djupa spår i forskningen. När den radikala 1970-talsvågen sjönk undan på 

1980-talet, vände sig historikerna från partierna och klasskampen till arbetet, arbetsprocessen och 

arbetarkulturen.” Möjligen, menar Åmark, bör man se kulturteori och postmodernism som en form 

för avpolitisering, en anpassning till en liberal diskurs, ”men också som resultat av en förändrad syn 

på arbetarklassen, från att ha betraktats som den klass som hade rätt att kräva arbetets frukter till 

dem som arbetade till att tolkas som en social konstruktion, uppfunnen av makthungriga 

agitatorer.”46 

 

I sin text om arbetarhistoriska synteser från 2003 skriver Lars Berggren att den övergripande social- 

och strukturhistorien utmanades av två tendenser som måste skiljas åt åtminstone analytiskt, där den 

ena innebär en inriktning på olika specialiteter som mikrohistoria, identitetshistoria etc. och den 

andra har en epistemologisk grund i sitt fokus på språkliga begrepp och diskurser.47 Forskning kring 

arbetsprocessen var stort i 1990-talets början men avtog sedan på ett nästan dramatiskt sätt. ”Det 

fanns ett behov av att omdefiniera forskningen, bland annat i ett genushistoriskt perspektiv. Endast 

litet av forskningen analyserade den manliga könsladdningen i yrken på manligt dominerande 

arbetsplatser. Alltför lite gjordes också för att försöka komma åt feminiserade arbetsuppgifter.”48 I 

sin plädering för möjligheten att skriva arbetarhistoriska synteser lyfter Berggren fram några av de 

arbeten som behandlat kön och etnicitet som användbara analyskategorier i den arbetarhistoriska 

forskningen. Det saknas inte studier som baserar sig på en eller ett par av begreppen klass, genus, 

etnicitet och generation, menar Berggren, men det behövs studier som väver in alla dessa 

analyskategorier.49 Lars Berggren skriver att Sten O Karlsson kritiserats för att ha varit alltför 

begränsad i sin studie, där fokuseringen på forskning kring industriarbetet gjort att andra grupper av 

lönearbetare utelämnats. Jag vill här tillägga att Karlssons undertitel ”Studier i svensk 

arbetarhistoria 1965-1995” kan uppfattas som problematisk, då Karlssons tolkning av vad som är 

arbetarhistoria är ganska snäv, och medför att mycket av forskningen om kön och etnicitet faller 

utanför. Berggren menar även att Karlsson kunde ha gått tillväga på ett annat sätt i sin 

undersökning, och analyserat ”hur olika influenser, till exempel från kulturanalys och genushistoria, 

tagits in i forskningen vid olika tidpunkter.”50 

 

I ”Arbetarhistoria i brytningstid” beskriver och reflekterar Lars Berggren och Hans Wallengren över 

                                                
46Åmark, 2002, s 11. 
47Berggren, Lars, ”Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?”, Historisk Tidskrift 2003:2, s 184. 
48Berggren, 2003, s 197. 
49Berggren, 2003, s 194. 
50Berggren, 2003, s 188. 
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det arbetarhistoriska fältets utveckling från 1970-talet fram till 2000-talets början.51 De citerar Eric 

Hobsbawm, som i sina memoarer gjort följande beskrivning: ”There was a shift away from 

historical models or 'the large why questions', a shift from 'the analytical to the descriptive mode', 

from economic and social structures to culture, from recovering fact to recovering feeling, from 

telescope to microscope”.52 Berggren och Wallengren menar att 70- och 80-talens arbetarhistoria 

tillkom i efterdyningarna av den allmänna vänstervågen och radikaliseringen inom akademin, vilket 

innebar att historiematerialismen kom att få en dominerande ställning inom fältet. Perioden var 

fruktbar, skriver de, men en tendens fanns att överbetona produktionssfären på bekostnad av den 

reproduktiva sfären och arbetarkulturen. Kvinnohistoriker inom det arbetarhistoriska fältet har 

”tagit fasta på Joan Scotts och andras diskussion om arbetarklassen som en manlig konstruktion och 

försökt synliggöra kvinnornas kultur och kampformer”.53 Bl.a. har man framhållit att 

fackföreningarna själva genom sin utestängning av kvinnor bidragit till att ha reproducerat 

familjeförsörjaridealet. Författarna citerar Jürgen Kocka som skriver att socialhistoriker ”are more 

aware nowadays [2003, min anm.] of the 'constructed' character of their objects, constructed by 

semantic, social and political acts of contemporaries as well as by the categories of the researcher”, 

men också att socialhistoriker ”have learned to analyze the [...] relations between different 

dimensions of social inequality, especially class, gender and ethnicity, but also age.”54 Kockas 

beskrivning av socialhistorien är enligt Berggren och Wallengren i allt väsentligt tillämplig på det 

arbetarhistoriska fältet. Flera problemområden som öppnats upp men som fortfarande befinner sig i 

sin linda är forskning om ”arbetarrörelsens roll vid reproduktionen av rasistiska idéer och diskurser, 

om olika former av exkluderingsprocesser på arbetsmarknaden” samt ”olika former av postmodernt 

inspirerad intersektionalitetsforskning fotad i kategorierna klass, genus, etnicitet och generation”.55  

 

I samma antologi skriver Lars Edgren om det han kallar arbetarhistorians marginaler, dit frågor om 

familjerelationer, bildning, boende och vardagsliv trängts undan. Det är i dessa marginaler, menar 

han, som det finns störst möjligheter att hitta nya perspektiv och upphäva de tendenser till kris som 

fältet genomgår.56 För att se hur det är ställt med fältets livaktighet har Edgren gått igenom 

arbetarhistoriska avhandlingar under perioden 1997-2004. Utifrån detta konstaterar han att det är 

arbetet som framstår som det centrala och hälften av de 33 avhandlingarna faller ”inom ramen för 

problemområdet som har att göra med sambandet mellan förändringar i arbetsorganisation, 

medvetande och handlande”. Ofta behandlas enskilda arbetsplatser eller yrkesgrupper, och en 

breddning har skett där tjänstemän och kvinnors arbete får större utrymme än tidigare. Ungefär en 

                                                
51Berggren, Lars & Wallengren, Hans, ”Arbetarhistoria i brytningstid” i Lundberg, Victor (red), Arbetarhistoria i 

brytningstid. Landskrona i maj 2005, Landskrona 2007, s 11-20. 
52Berggren & Wallengren i Lundberg, 2007, s 12. 
53Berggren & Wallengren i Lundberg, 2007, s 14. 
54Berggren & Wallengren i Lundberg, 2007, s 17. 
55Berggren & Wallengren i Lundberg, 2007, s 18. 
56Edgren i Lundberg, 2007, s 30-43. 
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tredjedel av avhandlingarna har enligt vad titlarna antyder någon form av genusperspektiv. Edgren 

har också reflekterat över de ämnen som behandlades på den arbetarhistoriska konferensen i 

Landskrona 2005, och menar att den inriktning han sett i avhandlingarna bekräftas av de föredrag 

som hölls där. ”En förskjutning, som inte avspeglades i avhandlingsproduktionen, gäller det ökade 

intresset för invandringens betydelse för svensk arbetarrörelse [...]”, något Edgren ser som 

glädjande, tillsammans med den förskjutning som skett mot mer genusinriktade studier.57 Han vill 

dock plädera för större vilja till nytänkande och omprövning när det gäller klassbegreppet, som han 

menar monopoliserats av en historiematerialistisk förståelse. Edgren menar att denna tolkningsram 

varit otillräcklig och vill istället se en mer diskursiv förståelse av klass ”och sådana maktordningar 

som inte kan reduceras till klass”.58 

 

Utifrån denna genomgång av tidigare forskning kan vi se att det förekommer en ganska stor 

entydighet i hur man beskriver det arbetarhistoriska fältets utveckling, samt dess utmaningar inför 

framtiden. Den övergripande bild som framträder är, lite tillspetsat, att det historiematerialistiska 

perspektivet under 1980-talet ersattes av det poststrukturalistiska, och att klass, i en process kopplad 

till detta eller åtminstone parallell med detta, byttes ut mot kön och etnicitet. Forskningsintresset har 

under samma period flyttats från arbete till kultur och språk. Den som delvis skiljer ut sig är Jürgen 

Kocka, som tycks mena att varken det poststrukturalistiska eller feministiska inflytandet i själva 

verket inte varit så stort, och som snarare vill betona kontinuitet inom fältet. 

 

När det gäller utvecklingen kring de specifika analyskategorierna framkommer också en relativt stor 

samstämmighet. Könsperspektivet utmanade under 1970- och 1980-talen osynliggörandet av 

kvinnor och könsskillnader i historian och bidrog med både nya forskningsområden och nya 

infallsvinklar på de etablerade, där arbetarklassens manliga karaktär problematiserades. Welskopp 

menar att kvinnohistorian utmanade analyskategoriernas materialistiska karaktär, och Åmark att 

marxismen inte hade några bra svar på feminismens problem, varför en egen köns- eller 

genushistorisk diskurs istället utvecklades. Greiff framhåller däremot historiematerialismens 

betydelse för att fokus flyttades från studier av kvinnor som tillägg till studier av relationen mellan 

könen. Karlsson menar att det fåtal arbeten med genusperspektiv han funnit i sin studie är 

radikalfeministiska och fokuserar på att kvinnor är förtryckta snarare än att diskutera förtryckets 

reproduktion. Van der Linden och Heerma van Voss menar att de studier som könsperspektivet 

resulterade i handlade om kvinnors betalda och obetalda arbete, kvinnors deltagande i sociala 

konflikter och konstruktionen av femininitet och maskulinitet. Greiff framhåller ifrågasättandet av 

arbetarklassens framväxt där bara manliga arbetare studerats, synliggörandet av genus i 

arbetarklassens kultur och identitet, och kritiska analyser av välfärdsstaten. Åmark beskriver 
                                                
57Edgren i Lundberg, 2007, s 36. 
58Edgren i Lundberg 2007, s 43. 
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utvecklingen som att kvinnohistorian först fokuserade på arbetslivet men efterhand blev mer av 

organisationshistoria, med fokus på arbetarrörelsen. Aktuell forskning handlar om konstruktion av 

genus, genuskontrakt och kvinnor mot kvinnor. Berggren och Wallengren lyfter fram forskning om 

fackföreningarnas utestängning av kvinnor. Etnicitetsperspektivet lyfts fram av van der Linden och 

Heerma van Voss, och av Berggren och Wallengren som menar att forskning om arbetarrörelsens 

roll vid reproduktionen av rasistiska idéer och exkluderingsprocesser på arbetsmarknaden är på 

framfart men fortfarande befinner sig i sin linda. Detta gäller även intersektionalitetsforskning fotad 

i kategorierna klass, genus, etnicitet och generation. Även Edgren ser ett ökat intresse för 

invandringens betydelse för svensk arbetarrörelse, tillsammans med en förskjutning mot mer 

genusinriktade studier. Omvärderingen från ett historiematerialistiskt till ett diskursivt klassbegrepp 

diskuteras av Heerma van Voss och van der Linden, samt av Edgren, där de förstnämnda är mer 

skeptiska till en sådan utveckling.  

 

Med undantag för Karlssons studie och Berggrens och Edgrens respektive redogörelser för utvalda 

arbeten utgörs den tidigare forskningen om det svenska arbetarhistoriska fältet inte av några 

detaljerade empiriska studier. Då Karlssons studie är mer än tio år gammal och bygger på ett snävt 

urval som han kritiserats för, och Berggrens och Edgrens respektive genomgångar inte gör anspråk 

på någon fullständighet, och bara spänner över delar av den tidsperiod som Arbetarhistoria getts ut, 

tycker jag att denna studie har potential att fylla ut en lucka inom forskningen och bidra till ökad 

kunskap om utvecklingen inom det arbetarhistoriska fältet. Den forskning som finns syftar till att 

göra övergripande översikter och säga något om de stora dragen. Fokus ligger därför inte specifikt 

på klass, kön och etnicitet och lämnar heller inget större utrymme för avvikande eller motstridiga 

tendenser och exempel. Genom att analysera mitt material i dialog med den tidigare forskning jag 

presenterat vill jag se om mina resultat kan bidra till att styrka och/eller problematisera den bild 

som där framträder. 
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2. Kön, etnicitet och klass i Arbetarhistoria 

2.1 Undersökningens disposition 
Ett intersektionellt perspektiv på sociala relationer innebär att de aldrig existerar i isolation. 

Kategorin kön är alltid genomsyrad av klassmässiga och etniska hierarkier, på samma sätt som 

etnicitet konstrueras genom klass och kön, och klass är könat och rasifierat.59 När jag nedan redogör 

för resultatet av undersökningen presenterar jag varje kategori för sig, vilket inte är ett självklart 

tillvägagångssätt utifrån ett intersektionellt perspektiv. Jag har ändå valt att göra på detta sätt, 

framförallt för att materialet i hög grad varit beskaffat så, men också för att presentationen ska bli 

överskådlig och få en struktur. Detta innebär dock inte att jag inte diskuterar i vilken utsträckning 

och hur relationerna har samanalyserats.  

 

Presentationen av varje analyskategori inleds med en redogörelse för övergripande tendenser, som i 

vilken utsträckning respektive kategori getts utrymme i tidskriften och hur detta fördelat sig över de 

olika tidsperioderna, samt i vilka sammanhang de olika relationerna framförallt förekommit. 

Därefter presenterar jag ett urval av artiklar för att.ex.emplifiera de övergripande tendenserna, men 

också för att ett sådant kvalitativt tillvägagångssätt möjliggör en nyansering av generella 

beskrivningar och kan visa pluralism och variation som finns i materialet. Jag har strävat efter att 

synliggöra centrala debatter och brytpunkter kring de olika relationerna. Tidskriften har inte en 

särskilt teoretisk prägel, vilket jag hade förväntat mig att den skulle ha i större utsträckning, när jag 

valde material och frågeställningar. För presentationen av enskilda artiklar har jag framförallt valt ut 

sådana som innehåller uttalat teoretiska diskussioner, men då artiklar som jag uppfattat som 

relevanta att lyfta fram saknat detta har forskningsproblemen som behandlas fått stå som exempel 

på ett visst perspektiv.  Under respektive rubrik finns artiklar som i huvudsak fokuserar på den 

analyskategorin. Slutligen, under rubriken intersektionalitet, har jag samlat de artiklar som tillmäter 

varje relation lika stor betydelse och med en vid tolkning kan sägas ha någon form av 

intersektionellt perspektiv.  

 

För att göra studien så genomskinlig som möjligt har jag valt att redovisa de utvalda artiklarna i 

respektive kategori i kronologisk ordning, istället för tematiskt som hade kunnat vara ett alternativ. 

Detta innebär att utveckling över tid blir lättare att se. För att underlätta för läsaren har jag delat upp 

respektive kategori i tidsperioder. Dessa utgår från den periodisering som görs av van der Linden 

och Heerma van Voss, där 1980-talets mitt utgör en brytpunkt. Jag har dock valt att dela upp tiden 

från 80-talets mitt och framåt i två perioder för att göra det mer överskådligt. Perioderna blir alltså 

1977-1987, 1988-1998 samt 1999-2009. Periodiseringar är aldrig givna och kan alltid göras på flera 

sätt, men den indelning jag har valt torde åtminstone inte vara sämre än någon annan. Under vissa 
                                                
59De los Reyes & Mulinari, 2005, s 24. 
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perioder finns inga artiklar om en viss relation, vilket får ses som ett resultat i sig. Här väljer jag att 

använda mig av de tidsperioder under vilka det funnits ett material att presentera.  

 

2.2 Kön 

2.2.1 Övergripande tendenser 
I min genomgång av tidskriften har jag hittat 95 artiklar där kön förekommer som en eller flera 

analyskategorier. För att ge en fingervisning om hur stor del av det totala antalet publicerade artiklar 

detta är kan sägas att varje nummer innehåller runt 15 artiklar, ibland något fler och ibland något 

färre. Av artiklarna om kön finns 37 stycken i de fem nummer som har kvinnor eller kön som tema; 

”Kvinnorna fram!” (1987-1988), ”Könsspecifikt eller könsneutralt” (1989), ”Kvinnor i manlig 

industri” (2000), ”Om Alva Myrdals frågor till vår tid” (2003), samt ”Fabriksflickor, En facklig 

resa, Invandrade kvinnor, Jämställda män” (2004).60 63 av artiklarna om kön handlar i första hand 

om kvinnor, och 8 stycken i första hand om män eller maskulinitet. En majoritet av artiklarna om 

kön har ett tydligt klassperspektiv, i bemärkelsen att det är arbetarklassens kvinnor som framträder, 

men också att många artiklar understryker eller teoretiserar behovet att av ta hänsyn till både kön 

och klass. Uppdelat på de tidsperioder jag använder ser man att 1977-1987 (nr 1987:4-1988:1 

medräknat) finns 14 artiklar om kön, 1988 (nr 2)- 1998 finns 39 stycken och under den sista 

perioden, 1999-2009, finns också 39 st.  

 

2.2.2 1977-1987 
Under tidskriftens första tio år finns 14 artiklar som har kön som analyskategori, varav jag här vill 

lyfta fram några. Den första texten handlar om strejker i Stockholm under industrialiseringens 

begynnelse, och om hur tillvaron för arbetarna förändrades. Jane Cederqvist lyfter bl.a. upp 

”accentuerande av könsrollerna” som en av de försämringar som hon menar att industrialiseringen 

medförde. ”Kvinnans roll som vårdarinna av hem och barn och mannens som försörjare blev mer 

markerad” skriver hon.61 Hon visar också hur strejkaktiviteten skiljde sig åt mellan könen, där 

kvinnor strejkade i mindre utsträckning, men går inte in på möjliga orsaker, utan hänvisar till sin 

bok i ämnet.62 I ”Familjebildning och partnerval” skriver Margareta Matovic att familjen länge har 

varit ett outforskat område ur historiskt perspektiv, men att intresset har ökat. Familjen analyseras i 

artikeln som ”ett ekonomiskt system i miniatyr och därför utomordentligt känsligt för alla 

ekonomiska och sociala förändringar”. ”[Ä]ktenskapsbildning”, skriver hon, ”har alltid varit knuten 

till ett visst resursöverskott som möjliggjort att man satt upp ett nytt hushåll”.63 Matovic undersöker 

                                                
60 För en sammanställning av samtliga artiklar, se appendix 1. 
61Cederqvist, Jane, ”Arbetare i strejk”, Arbetarhistoria 1981:2, s 4. 
62Cederqvist, Arbetarhistoria 1981:2, s 5. 
63Matovic, Margareta, ”Familjebildning och partnerval”, Arbetarhistoria 1981:2, s 8. 



  23 

huruvida det industriella genombrottet stimulerade familjebildning och därmed en sänkning av 

giftermålsåldern. Hon utgår här från både kön och klass som centrala relationer och frågar sig om 

det ökade arbetsutbudet för kvinnor som industrialiseringen medförde kan ha lett till att ”minska 

attraktionskraften hos äktenskapet som försörjningsform?”64 Hon kommer fram till att 

giftermålsåldern för män sjunker ju lägre ner man kommer på den sociala skalan, medan det är 

tvärtom för kvinnor. Matovic tolkar detta som att männen från de högre skikten fick vänta med 

giftermål tills de samlat tillräckligt med tillgångar till ett ståndsmässigt hem, medan det för 

obemedlade män var en tillgång med en hustru som kunde bidra till försörjningen. Mönstret 

förändrades dock mot sekelskiftet, då arbetsförtjänsterna för arbetarklassens män ökade och 

hemmafruidealet sprider sig även i de lägre skikten.65 Gunilla Johanssons artikel om prostitution i 

Stockholm runt sekelskiftet är den enda artikel jag hittat som behandlar detta ämne. Johansson 

skriver att hon tycker att arbetarrörelsen i Sverige är förvånansvärt passiv i frågan, ”med tanke på 

att socialdemokratin i andra länder tidigt tog upp prostitutionen som en klassfråga”. Tidigare 

forskning i ämnet har misslyckats med att bidra till förståelsen vilken funktion prostitution har i ett 

samhälle, och framförallt varit inriktad antingen på debatter om fenomenet eller på prostituerade 

kvinnor som defekta. Artikeln genomsyras av både ett klass- och könsperspektiv och avslutningsvis 

konstaterar Johansson att det inte är förvånande att olika insatser för att få kvinnorna att lämna 

prostitutionen misslyckades, då ”orsaken till dessa kvinnors olyckliga situation [...] inte [fanns] hos 

de själva utan i hela samhällets orättvisa ekonomiska och sociala system”.66 

 

Ett ämne som likt prostitution varit mycket ovanligt i Arbetarhistoria är den kommunistiska 

arbetarrörelsen. Detta kan säkert ha att göra med tidskriftens tydliga koppling till socialdemokratin 

och LO. En artikel som dock behandlar detta ämne är Evy Gunnarssons artikel från 1983 om 

kommunistiska kvinnor under 1920-, 30- och 40-talen.67 Gunnarsson skriver att kvinnor varit och 

fortfarande är osynliga i historian, och att detta även gäller SKP/VPK. Artikeln syftar till att råda 

bot på detta, genom att lyfta fram de kvinnor som ”deltog i partiets arbete [och] gjorde en minst lika 

viktig insats som männen”.68 Fokus ligger dels på det konkreta arbetet som kvinnor utfört genom 

egna tidningar och solidaritetsarbete, dels på hur de bemöttes av manliga partikamrater. Gunnarsson 

menar att det faktum att kvinnorna framförallt arbetade med att ordna insamlingar kan ses som att 

de var hänvisade till traditionella uppgifter och inte deltog i det politiska beslutsfattandet, men 

framhåller samtidigt att det var betydelsefullt arbete och att kvinnorna ”kunde mobiliseras kring 

verksamhet som inte var främmande för dem”, som politikens patriarkala strukturer var och är. 

”Felet”, avslutar Gunnarsson, ”var inte att kvinnor arbetade med insamlingar utan att kvinnor och 

                                                
64Matovic,  Arbetarhistoria 1981:2, s 9. 
65Matovic, Arbetarhistoria 1981:2, s 10. 
66Johansson, Gunilla, ”De prostituerade kvinnorna i Stockholm 1850-1918”, Arbetarhistoria 1981:2, s 12-13. 
67Gunnarsson, Evy, ”Kommunistiska kvinnors kamp”, Arbetarhistoria 1982:4-1983:1, s 31. 
68Gunnarsson, Arbetarhistoria 1982:4-1983:1, s 31. 
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män inte deltog i alla typer av uppgifter som ett parti arbetar med. Så var det och så är det än 

idag.”69  

 

Texterna om industrialiseringens framväxt är exempel på ett könsperspektiv anlagt på det 

traditionella arbetarhistoriska ämnet klassformering. Hos Cederqvist och Matovic är det relationen 

mellan könen som är i fokus, medan Johansson fokuserar på en särskild kvinnogrupp. Kvinnors och 

mäns olika villkor under industrialiseringen lyfts fram, men kvinnor beskrivs inte som en 

underordnad grupp, med undantag för i Johanssons artikel som handlar om en särskilt utsatt 

kvinnogrupp. Hos alla tre finns en tydlig historiematerialistisk utgångspunkt, där förändringar i 

överbyggnaden, exempelvis kvinnors och mäns olika levnadsmönster, kopplas till förändringar i 

basen.  Gunnarssons artikel om kommunistiska kvinnor kan ses som ett.ex.empel på 

historieskrivning som syftar till att lyfta fram kvinnor som osynliggjorts, och visa på det viktiga 

arbete de utfört. Samtidigt behandlas relationen mellan kvinnor och män, vilket visar att det ena inte 

behöver utesluta det andra, vilket man utifrån tidigare forskning kan få intrycket av. Som i många 

av de artiklar om kvinnors organisering inom arbetarrörelsen som finns i senare nummer av 

tidskriften är det hos Johansson dels könsarbetsdelningen och dels bemötandet från manliga 

kamrater som problematiseras.  

 

I det första numret från 1986 finns återgiven en paneldebatt som avslutade ett seminarium om 

socialdemokratin och samhällets förändring under 100 år, arrangerad av Forskningsrådet vid 

ARAB. I panelen deltog forskare och representanter för den socialdemokratiska arbetarrörelsen70 

och ett av huvudämnena för debatten var socialdemokratin och kvinnorna.71 Jag ska här inte återge 

vad alla paneldeltagarna sa, utan sammanfatta den diskussion om kön som fördes, i vilken endast 

några i panelen deltog. Eva Karlsson inleder med att definiera och:et mellan kvinnorna och partiet 

som både sammanbindande och särskiljande, och menar att kvinnorna varit och är ett problem för 

det socialdemokratiska partiet. Hon hänvisar till Yvonne Hirdman som skildrat partiledningens syn 

som att kvinnofrågan inte fanns, det som fanns var något annat och detta andra, som betraktades 

som ett principbrott med de socialistiska idéerna, fick kvinnorna som nästan inte heller fanns ta på 

sig. Karlsson har uppfattat Göran Therborn (en av de andra paneldeltagarna) som att han menar att 

det inte fanns någon kvinnofråga, och lyfter fram debatten om kvinnors nattarbete för att motbevisa 

detta.72 Rita Liljeström benämner problemet som ”hundra år av könlös socialdemokrati”, och tycker 

det är konstigt att ”vi har så många begåvade samhällsvetare som kringgår något så uppenbart, att 

den mest grundläggande arbetsdelningen vi har i samhället är den mellan två kön”. 

                                                
69Gunnarsson,  Arbetarhistoria 1982:4-1983:1, s 36. 
70”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 71. 
71”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 59. 
72”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 62. 
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Könssegregationen i arbetslivet är påtaglig ”[m]en den tudelade samhällsstruktur som egentligen 

borde egga oss till nyfikenhet och öppna nya möjligheter, den är vi benägna att stryka över i namn 

av könsneutralitet, löntagare och kamrater. Det finns någon slags norm här som förtiger möjliga 

intressemotsättningar mellan män och kvinnor: vad kan väl en direktörsfru och en städerska ha för 

gemensamma intressen? Och därmed har det härskande könet i den härskande klassens namn lagt 

på locket, för att inte diskutera frågan vidare”. Liljeström hävdar med hänvisning till Gunnar Qvist 

att Sverige är en av Europas mest patriarkaliska stater, i motsats till den uppfattning hon menar att 

Göran Therborn uttrycker om att det skulle vara relativt bra i Sverige. Hon frågar om det inte är 

”märkligt att ett parti som har lagt en sådan vikt vid lönearbetets relationer, så länge har kunnat 

undgå att problematisera en arbetsdelning där halva befolkningen arbetar gratis och är beroende av 

den andra hälftens inkomst?”73  

 

Erik Åsard ställer en fråga till Walter Korpi och Rita Liljeström, som han uppfattar i debatten 

företräder ”två diametralt skilda utgångspunkter”, där båda ”talar [...] om grundläggande konflikter i 

samhället, men medan Korpi betonar arbete – kapitaldimensionen så lyfter Liljeström fram 

könsdimensionen”. Han undrar vad Korpi och Liljeström skulle sätta i centrum om de skulle skriva 

varsin framställning om socialdemokratin och samhällsförändring under 100 år, och vilken 

”konception” som skulle ligga till grund för analysen.74 Korpi svarar att han ser problemet men inte 

har något bra svar, medan Liljeström är förvånad över frågan och säger att hon inte skulle ”drömma 

om att skriva 600 sidor om kvinnor och män utan att göra en klassanalys” och menar att det är en 

missuppfattning att det skulle vara antingen eller när det är både och. ”Det blir, säger hon, ”min 

uppgift att understryka könsrollen i en klassmedveten församling, men skulle jag vara i en 

könsmedveten församling, så skulle jag tala om klassen. För närvarande är det mera nödvändigt att 

tala om kvinnor och män inom socialdemokratin.”75 Göran Therborn avslutar paneldebatten och 

menar att Sverige i internationell jämförelse är relativt jämlikt och att många kvinnor i Västeuropa 

betraktar Sverige som ett föregångsland, inte utan anledning.76 

 

Paneldebatten illustrerar det återkommande temat klass – kön, och tycks vara startpunkten för den 

debatt om arbetarrörelsens och arbetarhistorikers kvinnosyn som sedan återkommer frekvent i 

tidskriften olika former. I fokus står en kritik av det man uppfattar som ett osynliggörande av 

kvinnor, först inom rörelsen och sen av historikerna. Arbetsdelningen mellan könen beskrivs som 

för samhället grundläggande och framförallt Liljeström framhåller en intressemotsättning mellan 

könen. Hennes påpekande om att det inte är antingen klass eller kön utan både och antyder en viss 

                                                
73”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 64. 
74”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 66. 
75”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 68-69. 
76”Paneldebatten”, Arbetarhistoria 1986:1-2, s 69, s 69-70. 
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irritation över att det uppfattas som perspektiv som står i motsättning till varandra.  

 

Ett dubbelnummer kallat ”Kvinnorna fram” från 1986/87 utgör det första temanumret med kön i 

fokus. Värt att notera är att illustrationen till den vanligt förekommande historiska tillbakablicken 

på sidan 2 i tidskriften i det här numret för första gången föreställer en kvinnlig arbetare, istället för 

den sedvanliga manliga kroppsarbetaren.77 I ledaren skriver Eva Karlsson att kvinnohistorikerna 

hjälper oss ”att formulera många kvinnors erfarenheter, konflikter – dolda eller framträngande – och 

frustrationer inför det faktum, att kvinnornas behov sällan eller aldrig fördes upp på politisk eller 

facklig dagordning”. De kvinnohistoriker som skriver i numret ”har renodlade kvinnoperspektiv i 

sin analys av historien: de betraktar kvinnor som handlande subjekt. Detta kan närmast översättas 

med, att det är kvinnornas villkor, inte de ekonomiska konjunkturerna, den teknologiska 

utvecklingen eller de rådande maktförhållandena i samhället, som ställs i fokus”. Kvinnornas 

allmänna villkor har förbättrats, skriver Karlsson, ”men hur ser relationen ut mellan förändring i 

kvinnors respektive mäns villkor?”  Hon beklagar att mycket inte kommit med i numret, t.ex. 

hembiträdets och hemmafruns perspektiv, och kommenterar att bidragen är begränsade till den 

reformistiska arbetarrörelsen, vilket hon menar att kan bero på att det finns mer forskning om detta. 

Slutligen gör hon reklam för en kommande konferens om könsspecifik kontra könsneutral 

forskning, och utlovar att denna ska sätta avtryck i tidskriften. Jag citerar utförligt då detta är det 

närmaste en programförklaring från redaktionen vi kommer när det gäller synen på kön. ”De flesta 

forskare anser”, skriver Karlsson, ”att historisk forskning är och skall vara könsneutral. [---] Att 

påstå, att det finns särskilda köns/kvinnoperspektiv är fel – det handlar i så fall om en modefluga, 

som snart kommer att försvinna ur synfältet. Mot dessa teser hävdar många kvinnohistoriker, att 

historisk forskning [...] innehåller mer eller mindre öppna uttryck för manligt hegemoniska (= 

dominerande) synsätt. Historieskrivningen är alltså inte könsneutral – dessutom bör den inte vara 

det. Historien innefattar män och kvinnor, liksom klasser. Bägge dessa par och motsatspar bör 

avspeglas i historieskrivningen.”78  

 

Eva Karlssons ledare kan tolkas som en kritik av den traditionella historieskrivningens 

strukturperspektiv, och kanske även som en kritik av arbetarhistorians fokus på de stora dragen och 

inte på människors villkor. Här lyfts istället kvinnors erfarenheter och subjektsskap. Beskrivningen 

av det könsneutrala perspektivet ger oss en bild av vad man såg som problemet med historisk 

forskning, och kanske något om det motstånd som fanns mot ett könsperspektiv. Formuleringen 

”köns/kvinnoperspektiv” kan antingen tolkas som att båda begreppen användes och stod för olika 

saker, eller att de användes synonymt. I artikelns avslutning framträder åter igen uppfattningen om 

att både kön och klass bör avspeglas i historieforskningen.  
                                                
77Se appendix 2. 
78Karlsson, Eva, ”Kvinnohistoria och kvinnopolitik”, Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 1. 
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Temanumret innefattar framförallt personporträtt av och intervjuer med arbetarrörelsekvinnor, men 

även artiklar om kvinnor i arbetarlitteraturen och om kvinnornas ställning i arbetarrörelsen.79 Jag 

har valt att lyfta fram två artiklar om det sistnämnda; ”'...ingen kvinnofråga existerar...' 

Kvinnoorganiseringen inom den tidiga arbetarrörelsen” av Christina Carlsson Wetterberg och ”Från 

broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och 

strategier” av Gunnel Karlsson. Carlsson Wetterberg inleder med att konstatera att frågor om hur 

kvinnor skulle organisera sig inom arbetarrörelsen för att tillgodose sina intressen, samt vilka som 

varit kvinnornas intressen, har varit återkommande inom kvinnorörelsen och partierna. Inom 

sekelskiftets arbetarrörelse var detta särskilt problematiskt eftersom den socialistiska teorin inte 

medgav någon kvinnofråga och därför inte heller något behov av särskilda kvinnoorganisationer. 

Vad som var kvinnornas intressen definierades enligt Carlsson Wetterberg av partiet och man 

krävde att kvinnorna skulle hålla tillbaka sina krav ”i den gemensamma klassens intressen”. Att det 

skulle finnas någon motsättning mellan könen erkändes inte och även kvinnorna framhöll att könen 

hade gemensamma intressen och att kvinnoorganisationerna inte skulle främja någon särskild 

kvinnofråga.80  

 

Uppdelningen mellan facklig och politisk kamp kom enligt Carlsson Wetterberg att påverka 

kvinnopolitiken, då frågor om lönearbete skiljdes från frågor om familj och hushållsarbete. ”Detta 

innebar att man organisatoriskt splittrade upp den verklighet som för arbetarkvinnorna var ett helt. 

[---] Mitt emellan hamnade de kvinnor som var både mödrar och yrkesarbetande.”81 Efter hand kom 

den fackliga respektive politiska delen av kvinnorörelsen att organisera olika kvinnor där ”de 

politiska kvinnoklubbarna till skillnad från de fackliga i stor utsträckning kom att bäras upp av 

gifta, huvudsakligen hemarbetande kvinnor, inte av lönearbeterskor”. Under 1900-talets första 

decennier var detta dock inte fallet, kvinnorörelsen var heterogen vilket innebar en ”motsägelsefull 

ideologisk profil”.82 Det fanns, menar Carlsson Wetterberg, inga gemensamma och entydiga 

intressen för kvinnorna under denna period. Hon menar också att kvinnorna knappast hade någon 

möjlighet att påverka partiets utformning av kvinnopolitiken. Den manliga arbetarrörelsen gjorde 

ett tidigt val, och ”stödde [...] en utveckling i riktning mot manliga familjeförsörjarlöner och ett 

hemmafrusystem inom arbetarklassen”.83  

 

Även Gunnel Karlsson behandlar den socialdemokratiska kvinnorörelsen, närmare bestämt 

                                                
79Arbetarhistoria  1987:4-1988:1. 
80Carlsson Wetterberg, Christina, ”'...ingen kvinnofråga existerar...' Kvinnoorganiseringen inom den tidiga 

arbetarrörelsen”, Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 11. 
81Carlsson Wetterberg, Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 14. 
82Carlsson Wetterberg, Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 14-15. 
83Carlsson Wetterberg, Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 15. 
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kvinnoförbundets utveckling. ”Enligt de socialistiska lärofäderna”, skriver hon, ”skulle kampen för 

socialismen föras klass mot klass och frågan om kön blev därmed av underordnad betydelse. Men 

när kvinnorna ville delta på lika villkor med männen i det politiska arbetet för socialismen upplevde 

de, trots allt, att könstillhörighet i praktiken var en betydelsefull – om än föga problematiserad – 

faktor.” I likhet med Carlsson Wetterberg understryker Karlsson att kvinnoförbundet alltid betonat 

att kampen ska föras tillsammans med arbetarrörelsens män, men att man i en rörelse från 

broderskap mot systerskap ”allt tydligare ställt krav på en politik för förändring av kvinnans 

ställning både inom och utom rörelsen”. Hon understryker dock att det ”inte [innebar] en övergång 

från klasskamp till könskamp”.84 Förbundets radikala profil stärktes under 1970-talet, bl.a. pga. 

stimulans från den nya kvinnorörelsen. Karlsson skriver: ”Den latenta könskonflikt som då och då 

blossat upp i frågor där kvinnorna tenderade att prioritera 'systerskapet' före 'broderskapet', dvs. 

kräva en politik som direkt gynnade kvinnorna, blev nu akut. [...] Kvinnorna krävde både en 

prioritering till förmån för kvinnorna och en omfördelning från män till kvinnor – av arbete och 

'hemslaveri', av makt och inflytande.” 85 Hon frågar sig om rörelsen var redo för detta, och menar att 

i teorin fick kvinnorna stöd av både partiet och LO men i praktiken kunde ”[k]vinnokrav [...] bara  

genomföras när det finns ekonomiskt utrymme, någon omfördelning inom befintliga ramar mellan 

kvinnor och män är det inte fråga om”. Således, avslutar Karlsson, ”är vi åter tillbaka vid 

startpunkten, vad händer när en könskonflikt uppstår på grund av att kvinnor och män har olika syn 

på både vad som leder till och vad som är en socialistisk förändring?”86 

 

Carlsson Wetterbergs och Karlssons artiklar speglar båda den aktuella debatten om klass och kön, 

och den kritik mot en manligt dominerad arbetarrörelse och historieskrivning om densamma som 

även kom till uttryck i paneldebatten. Här finns en tydlig kritik mot vad de ser inte bara som 

arbetarrörelsens utan själva den socialistiska ideologins ensidiga fokus på klass. Framförallt hos 

Karlsson syns ett konfliktperspektiv på förhållandet mellan könen, som utmynnar i frågan vad som 

händer när kvinnor och män har olika syn på socialistisk förändring. Carlsson Wetterberg framhäver 

att det fanns klasskillnader också inom den socialdemokratiska rörelsen, där kvinnor utifrån detta 

kunde ha olika intressen. Kvinnor och män framträder på så sätt inte enbart som kollektiv, utan 

även som skiktade utifrån andra relationer.  

 

2.2.3 1988-1998 
I ledaren för ovan nämnda nummer med temat ”Könsspecifikt eller könsneutralt?” från 1989 gör 

Eva Karlsson en sammanfattning av historieämnets utveckling, där 60-talets slut innebar en ny 

                                                
84Karlsson, Gunnel, ”från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och 

strategier”, Arbetarhistoria  1987:4-1988:1, s 17. 
85Karlsson, Arbetarhistoria  1987:4-1988:1, s 18. 
86Karlsson, Arbetarhistoria  1987:4-1988:1, s 20. 
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dimension: ”förhållandet mellan könen som drivkraft i historien”. Hon framhåller historikern 

Gunnar Qvist som pionjär men menar att det var först när kvinnliga historiker fortsatte arbetet med 

att synliggöra kvinnor som teoretiskt kontroversiella tolkningsfrågor uppstod. ”Genom att s a s 

lägga på ett nytt raster på historien – könskonfliktens – tillsammans med, ibland t o m istället för, 

klasskonfliktens raster, uppstod helt nya möjligheter.” Västvärldens kvinnohistoriker anslöt sig till 

en ”teori om patriarkatet – mäns förtryck av kvinnor”, vilket successivt ersatts med ”begreppet 

över- och underordning, men innehållet var det samma”. Riskerna var och är fortfarande, skriver 

Karlsson, ”att könsperspektiv på historieforskningen blir till en smal specialitet, som har föga att 

göra med huvudfåran”.87  

 

Birgitta Odén pläderar för att det beror på själva forskningsproblemet om det är relevant eller inte 

att anlägga ett könsperspektiv, detta kan inte sägas a priori. Rent empiriskt kan man konstatera ”att 

problematiseringen av könsförhållandet utlöst en mycket rik och mycket varierad 

arbetarrörelseforskning i Sverige” men man bör också fråga sig om det finns andra 

problematiseringar som inte analyserats i den utsträckning som vore önskvärt.88 Den forskning som 

i ledaren beskrivs som könsneutral vill Odén snarare beskriva som ”androcentrerad” och 

”könsindifferent, könsblind”. I konflikten mellan könsspecifik och könsindifferent forskning bör en 

könsneutral forskare stå alliansfri, skriver Odén, men menar att denna tredje ståndpunkt kanske är 

alltför främmande och ny för att accepteras.89 

 

Diskussionen om samverkan mellan klass och kön går vidare i artiklar av Ulla Wikander och 

Marianne Rostgård. Wikander kritiserar Rolf Torstendahl för att i sin periodisering av kapitalismen 

helt ha utelämnat kvinnor, och vill göra en ny periodanalys utifrån ”genusarbetsdelningen, dvs de 

kulturellt och socialt upprätthållna skillnaderna mellan kvinnor och män i arbetet, som ses som en 

viktig organiserande princip i samhället”. Denna arbetsdelning innebär ”att kvinnor i och genom 

själva arbetet har underordnats män fast vi inte längre är omyndiga och t o m har rösträtt”.90 

Wikander menar att ”genusarbetsdelningen har en generell betydelse för förståelsen av 

kapitalismens verkningssätt och hierarkiska strukturering”, och söker besvara vad industrialismen 

betydde för kvinnors arbetsvillkor i relation till mäns.91 Hon hänvisar till Heidi Hartmanns två-

systemteori, som ”menar att kapitalismen som samhällssystem egentligen är, eller åtminstone 

teoretiskt skulle ha kunnat utvecklas, könsneutralt. Det andra systemet, patriarkatet, präglat av 

(vissa) mäns absoluta hierarkiska överordning och kvinnors relativa underordning, separering och 

nedvärdering [...] sammanväxte med industrikapitalismen, som det gav både färg och form [...]”. 

                                                
87Karlsson, Eva, ”Konferens med kvinnoperspektiv”, Arbetarhistoria 1989:3, s 1. 
88Odén, Birgitta, ”Könsneutralitet som alliansfrihet”, Arbetarhistoria 1989:3, s 3. 
89Odén, Arbetarhistoria 1989:3, s 5. 
90Wikander, Ulla, ”Periodisering av kapitalismen – med kvinnor”, Arbetarhistoria 1989:3, s 7. 
91Wikander, Arbetarhistoria 1989:3, s 8-9. 
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Idag har dessa system ingått i en symbios. Denna teori överensstämmer med den paradox som 

Wikander menar att den tidiga kapitalismen innebar för kvinnors arbete, där genusarbetsdelningen 

har stärkts parallellt med inslag av genusintegrering.92 ”Genussegregeringen utvecklades till en [...] 

bestående splittring av arbetarklassen i två typer av arbetare, kvinnor och män, till vilken 

arbetarklassens män också har medverkat.”93  

 

Under rubriken ”Kön och klass: Nya perspektiv på ett gammalt problem” argumenterar Marianne 

Rostgård för att forskningen bör fokusera på kön istället för på kvinnor, som hon menar används 

som ett universellt begrepp. ”[K]vinder og kvindelighed”, skriver Rostgård, ”er historisk 

foranderlige og klassemaessigt differentierede kategorier.” Poängen med att istället fokusera på kön 

är tredelad: Vi kan se hur kön i en specifik historisk kontext blir till bestämda former av kvinnligt 

och manligt, vi kan studera relationen mellan kvinnor och män och vi kan analysera hur kön spelar 

roll i samhällsutvecklingen, ”parallellt med klasse, men på en anden måde”.94 På detta sätt menar 

Rostgård, kan vi fokusera på de processer som skapar ojämlikhet, snarare än på ojämlikheten som 

sådan. Artikelrubriken syftar enligt Rostgård på den gamla diskussionen inom kvinnoforskningen 

om klass eller kön, kapitalism eller patriarkat, där hon vill plädera för både och som ett sätt att 

komma vidare i förståelsen av arbetarrörelsens och arbetarkvinnornas historia.95  

 

Wikanders artikel teoretiserar kring könsarbetsdelningens betydelse för att förstå kapitalismen, och 

använder ett könsperspektiv för att ifrågasätta forskning om kapitalismen som utelämnat kvinnor. 

Artikeln kan ses som ett.ex.empel på den totala omvärdering av historien som Mats Greiff menar 

blev ett resultat av kvinnohistorians utveckling.96 Wikander utmärker sig genom att vara den enda 

artikelförfattaren i tidskriften som uttalat använder sig av den kända socialistiska feministen Heidi 

Hartmanns två-systemteori om kapitalismens och patriarkatets samverkan. Hos Rostgård finns ett 

problematiserande av användandet av kvinnor som universellt begrepp, vilket framställs som 

ahistoriskt. Här finns alltså den spänning mellan att fokusera på kvinnor som grupp och att 

analysera relationen mellan könen som lyfts fram i tidigare forskning, och det 

historiematerialistiska perspektiv som Greiff menar låg till grund för det senare tillvägagångssättet. 

Rostgård hänvisar till ”den gamla” diskussionen om klass och kön, vilket kan antyda att denna 

diskussion ansågs vara på väg ut.  

 

En regelrätt debatt om kön finns i detta nummer av tidskriften, där Gro Hagemann och Per 

Maurseth diskuterar könsblindhet och könsneutralitet i arbetarhistorisk forskning. Debatten är lång 

                                                
92Wikander, Arbetarhistoria 1989:3, s 10. 
93Wikander, Arbetarhistoria 1989:3, s 10-11. 
94Rostgård, Marianne, ”Kön och klass: Nya perspektiv på ett gammalt problem”, Arbetarhistoria 1989:3, s 35. 
95Rostgård, Arbetarhistoria 1989:3, s 38. 
96 Greiff, 2001, s 47. 
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och utförlig och går här inte att återge på ett representativt och rättvisande sätt men jag vill ändå 

redogöra för några centrala punkter. Hagemann menar att uppfattningen om arbetarklassen som 

bärare av enhetliga intressen där kön inte är relevant har präglat och fortsätter att prägla 

arbetarhistorikerna, därför har de skrivit den manliga arbetarklassens historia.97 Att kvinnors 

historia överhuvudtaget är någonting för sig kan ses som ett uttryck för fortsatt marginalisering 

menar Hagemann, och adresserar problemet med att synliggörandet av kvinnor å ena sidan 

understryker deras marginella placering, men att det å andra sidan inte går att skriva om historian 

utan att ha kunskaper om kvinnor och könsskillnader.98 Utgångspunkten i arbetarhistorian är, menar 

Hagemann, ”den mannlige normalarbeideren”, och de begrepp som används för att tolka 

verkligheten är präglade av detta. Som exempel på detta lyfter hon fram själva begreppet 

arbetarklassen, där kvinnor dels är inkluderade i ett gemensamt klassbegrepp men samtidigt inom 

detta begrepp definieras som annorlunda. För att omtolka den etablerade historian och utmana 

könsblinda och mansbaserade versioner måste dekonstruktion användas som metod.99 

Avslutningsvis diskuterar Hagemann olika möjliga anledningar till varför könsblindheten inom den 

arbetarhistoriska forskningen är så seglivad. Att historikerna främst är män avfärdas som en alltför 

enkel förklaring. En annan orsak skulle kunna vara att de har definierat de historiska aktörernas 

målsättningar som sina egna, och är präglade av samma teoretiska förståelse som dessa, där 

arbetarna uppfattas som en homogen klass. Samtidigt framhäver Hagemann att könsblindheten inte 

är specifik för arbetarhistorikerna, utan finns inom hela det historievetenskapliga fältet. Den 

förklaring som bör tillfästas störst vikt är att könsblindheten är integrerad i det teoretiska och 

filosofiska ramverk som historiker rör sig inom, där enligt Hagemann marxistisk och neoklassisk 

teori baseras på samma grundläggande premisser och verklighetsuppfattning.100  

 

Per Maurseth avvisar det ”antingen eller” som ligger i frågeställningen könsneutral eller 

könsspecifik forskning och vill plädera för ett både och. Det intressanta, skriver han, är inte om utan 

hur och på vilka områden den könsspecifika forskningen bör drivas.101 Kvinnohistorikerna har varit 

empiriskt produktiva men det man lyckats leverera i form av teorier och förklaringsmodeller är 

enligt Maurseth både omstritt och begränsat. Han hänvisar här bl. a till Heidi Hartmann, vars teori 

han menar visat sig vara ofärdig och otillräcklig.102 Han angriper Hagemann på flera punkter, och 

menar bl. a att den historiska verkligheten är sådan att arbetarrörelsen dominerades av män, något 

som inte bör förvrängas. Det faktum att arbetarklassen omtalas utan könsbestämning innebär dock 

                                                
97Hagemann, Gro, ”De osynliga kvinnorna: Historien om den manliga arbetarklassen”, Arbetarhistoria 1989:3, s 15. 
98Hagemann, Arbetarhistoria 1989:3, s 17. 
99Hagemann, Arbetarhistoria 1989:3, s 18. 
100Hagemann, Arbetarhistoria 1989:3, s 22-23. 
101Maurseth, Per, ”Kön och historia: Åtta teser och en slutvinjett”, Arbetarhistoria 1989:3, s 24. 
102Maurseth, Arbetarhistoria 1989:3, s 25-29. 
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inte att man kan dra slutsatsen att det är den manlige normalarbetaren som åsyftas.103 Inlägget 

avslutas med att ”kvinnehistorie [er] for viktig til å overlates til feministerne”.104  

 

I sitt svar argumenterar Hagemann för att problemet inte är att kvinnor osynliggjorts, utan att de 

tilldelas vissa roller i historieskrivningen. Hon citerar Gerda Lerner som skrivit att ”the stage set is 

conceived, painted, defined by men. Men have written the play, have directed the show, interpreted 

the maning of action. They have assigned themselves the most interesting, most heroic parts, giving 

women the supporting roles”. Om relationerna mellan könen ska kunna synliggöras, skriver 

Hagemann, måste hela scensättningen betraktas kritiskt.105 ”Ettersom språket og begrepene er de 

redskapene vi har til å forstå virkeligheten omkring oss, er konstruksjonen av dem grunnleggende 

viktig både for de historiske aktörene og for historieskriverne. Den er bestemmende både for hva vi 

får öye på og hva vi overser.” Som exempel på språkets betydelse lyfter Hagemann fram hur 

tillsynes neutrala ord visar sig var synonymt med det manliga, medan det kvinnliga markeras som 

avvikande, t.ex. kvinnoarbete och arbetarkvinna. Hon frågar sig avslutningsvis hur kön ska kunna 

integreras i den skrivna ”'masterstoryen' der det universelle viser seg å vaere synonymt med det 

mannlige?”106  

 

I samma nummer uttrycker Christina Carlsson Wetterberg kritik mot att definiera könsrelationer i 

termer av arbete, men vill inte heller utesluta arbete och enbart se till sexualitet och reproduktion. 

”Frågan är”, skriver hon, ”om vi inte kan nöja oss med den utgångspunkt Friedrich Engels gav en 

gång, men inte fullföljde, nämligen att utgångspunkten för en samhällsanalys bör vara en strävan att 

klargöra hur de två grundläggande behoven i samhället – behovet av att producera 

livsförnödenheter och behovet av att reproducera släktet – organiserats och samvarierat och vilka 

maktstrukturer som skapats utifrån detta. Ett sådant synsätt innebär också att vi kritiserar etablerad 

samhällsvetenskaps 'könsneutrala' teorier och begrepp och inte nöjer oss med att försöka utveckla 

en kompletterande sidoterori.”107 Det är, argumenterar Carlsson Wetterberg, genom konkret 

historisk analys och inte i en abstrakt diskussion om patriarkatet som vi kan ta reda på vilka 

kvinnors intressen är, och hur underordningen upprätthålls och kan upphävas.108  

  

Artiklarna om könsperspektiv i arbetarhistorisk forskning som här presenterats visar att det var en 

fråga som gav upphov till debatt. Skilda åsikter kommer framförallt till uttryck när det gäller 

huruvida ett könsperspektiv är relevant bara i vissa sammanhang eller mer generellt, samt i synen på 

                                                
103Maurseth, Per, ”En skev polemik. Kommentar till Gro Hagemann”, Arbetarhistoria 1989:3, s 31. 
104Maurseth, Arbetarhistoria 1989:3, s 32. 
105Hagemann, Gro, ”Könsstrukturerna ignoreras: Svar till Per Maurseth”, Arbetarhistoria 1989:3, s 33. 
106Hagemann, Arbetarhistoria 1989:3, s 34. 
107Carlsson Wetterberg, Arbetarhistoria 1989:3, s 53. 
108Carlsson Wetterberg, Arbetarhistoria 1989:3, s 54. 
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den icke uttalat könsmarkerade arbetarklassen som manlig. Artiklarna visar att det under denna 

period var långtifrån självklart vad ett könsperspektiv skulle innebära, och i vilken utsträckning det 

var relevant.  

 

Hos Hagemann finns antydan till ett poststrukturalistiskt synsätt genom fokus på konstruktionen av 

språket och behovet av dekonstruktion som metod. Hon framför även en uttalad kritik av 

marxismen, som hon menar bygger på samma verklighetsuppfattning som neoklassisk teori. 

Maurseth kritiserar det han menar är kvinnohistorikernas oförmåga att leverera tillräckliga teorier, 

något som indirekt också adresseras av Carlsson Wetterberg när hon vänder sig mot det hon kallar 

en abstrakt diskussion om patriarkatet och menar att det är genom konkret historisk analys svaren 

kan sökas. Den direkta hänvisningen till Engels uppfattning om reproduktion och produktion som 

de två grundläggande behoven i samhället gör artikeln ovanlig. Referenser till Marx eller Engels 

förekommer nämligen i övrigt mest när deras uppfattningar om kön kritiseras.  

 

I nr 3-4 från 1994 utgörs illustrationen till den historiska tillbakablicken på sidan 2 för första 

gången både av en manlig och kvinnlig arbetare.109 I detta nummer finns en av relativt få artiklar 

om kön som inte i huvudsak fokuserar på kvinnor; Lasse Kvarnströms ”Det statliga broderskapet: 

Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar och Postverket i början av 1900-talet”.110 

Kvarnström beskriver hur staten som arbetsgivare ”intog rollen som 'den gode husfadern', som 

månade om sina anställdas väl och ve”. På detta sätt ”förenades [...] patriarkalism och byråkrati”.111 

Den speciella statsanda som utvecklades omfattade endast män, varför det enligt Kvarnström är 

”befogat att beteckna det som ett broderskap”. Det fanns kvinnor vid de statliga verken, men det var 

få, dåligt betalda, arbetade med andra tjänster än män och förlorade sin tjänst vid giftermål. 

Kvinnorna förekom i huvudsak som fruar åt statsanställda män, och deras ”främsta uppgift var att ta 

hand om man och barn”. Männen hade enligt Kvarnström upprättat detta genuskontrakt för att 

utestänga kvinnorna från statstjänsten. Han hänvisar här till Hirdmans teori om genussystemets två 

grundläggande principer om könens isärhållande och mannen som norm. Så länge kvinnorna 

utestängdes kunde löneförmånerna upprätthållas, och männen hyste också ovilja mot att beblandas 

med kvinnorna, vilkas arbete såg som mindre värt. Från statens håll menar Kvarnström att 

genuskontraktet var mer motsägelsefullt. Å ena sidan kunde man utkräva stor plikttrogenhet så 

länge broderskapet bestod, men å andra sidan var kvinnors arbetskraft billigare.112   

 

1998 skriver Yvonne Hirdman utifrån sin bok Med kluven tunga: LO och genusordningen, och 

                                                
109Se appendix 2. 
110Kvarnström, Lasse, ”Det statliga broderskapet: Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar och Postverket i 

början av 1900-talet”, Arbetarhistoria 1994:2, s 3-12. 
111Kvarnström, Arbetarhistoria 1994:2, s 12. 
112Kvarnström, Arbetarhistoria 1994:2, s 10. 
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redogör i artikeln för sin genussystemteori. Genus, skriver hon, har visat sig vara ett bra begrepp för 

att analysera själva görandet och formandet av kön. Mannen utgör normen mot vilken kvinnor mäts 

och jämförs. Isärhållandet av könen är den metod som upprätthåller denna norm. I västerländskt 

tänkande finns två variationer på detta tema, A-a och A-B. Det första innebär att mannen ses som 

Människan och kvinnan som den ofullkomliga mannen, och det andra är en formalisering av ett 

kontrasttänkande där Han och Hon ses som väsensskilda.113 Hirdman skriver att även om hon inte 

”lika formalistiskt som tidigare ser en genuskonflikt som underliggande drivkraft i moderna 

samhällen finns spänningen där mellan politisk/kulturell/social integrering och genussegregeringens 

logiker, mer eller mindre artikulerad”. Konflikten växer ju mer kvinnor integreras i samhället. Det 

finns, skriver hon, två strategier för att mildra denna spänning; ”att skapa nya legitima former för 

modern segregering [...] eller att underlätta för ett större församhälleligande av kvinnor, [...] 

framförallt [...] på arbetsmarknaden”. Den svenska välfärdsstaten har enligt Hirdman byggt upp sin 

politik utifrån båda strategierna.114 När det gäller kvinnors inträde på arbetsmarknaden menar 

Hirdman att det ”finns en enkel, oproblematiserad, funktionalistisk normanalys av denna svenska 

revolution. Att vi får fler kvinnor på arbetsmarknaden beror på ett behov av arbetskraft. [---] Utifrån 

denna ekonomistiska historiematerialistiska beskrivning följer att det (man?) ändras i 

överbyggnaden/ideologin”. Hirdman jämför med Schweiz som hon menar hade liknande 

ekonomiska förhållanden, men där kvinnor inte drogs ut på arbetsmarknaden utan istället manlig 

arbetskraft importerades. I Sverige handlade det dessutom inte om att kvinnor fyllde 

arbetskraftsbehovet inom industrin, utom att det skapades nya arbeten på en kvinnoarbetsmarknad- 

den offentliga sektorn. Kvinnor blev på så sätt ett slags mindre jämlikar, ”där lönen, tiden och 

platsen skilde/skiljer sig åt från mäns”.115  

 

Både Temma Kaplan och Eva Blomberg skriver om kön och syndikalism, men utifrån olika 

utgångspunkter. Kaplans text om syndikalistiska kvinnor i sekelskiftets Spanien kritiserar 

framställningen av syndikalismen som en rörelse bestående av ”unga, manliga industriarbetare, 

gruvarbetare, skogshuggare, stenhuggare och sjömän”, vilket hon menar ”förvandlar syndikalister 

till muskulösa män som med hammare och borr i högsta hugg marscherar för att uppnå något mål”. 

Hon menar att militanta kvinnor ibland beskrivits i termer av maskulinitet. ”Föreställningen att alla 

militanta är män, även när de råkar vara kvinnor, avslöjar många av genusfördomarna om 

syndikalismen”, skriver hon. Andra studier ”understryker på vilket outtalat sätt avsaknaden av 

skillnader mellan arbets- och familjeliv i gruvområden, där arbetarklassen lever mitt bland ljuden 

och lukterna från gruvorna, minskar skillnaderna mellan produktion och konsumtion, och på så sätt 

                                                
113Hirdman, Yvonne, ”Med kluven tunga: LO och genusordningen”, Arbetarhistoria 1998:1-2, s 49. 
114Hirdman, Arbetarhistoria 1998:1-2, s 50. 
115Hirdman, Arbetarhistoria 1998:1-2, s 52. 
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belyser frågor om klassens och samhällets genuskaraktär”.116 Kaplan menar avslutningsvis att 

studier om syndikalism som inte ”tar hänsyn till arbetarklassen i stort kan liknas vid en klasstudie 

som enbart ser klass som en ekonomisk kategori”. Genom att bara studera fabriksarbeterskor 

osynliggörs ”deras systrar som arbetade åt underleverantörer i sina hem, och de kvinnor som 

arbetade som gatuförsäljerskor, tvätterskor eller vad det nu kunde vara som kunde bidra till 

försörjningen”.117 

 

Eva Blomberg tolkar den svenska syndikalismen i gruvindustrin som en rörelse där just 

maskuliniteten var central. Hon menar att SAC:s överlevnad delvis berodde på starka band mellan 

männen i lokalavdelningarna (LS) som skapade en kollektiv identitet där manligheten var det 

viktigaste. Mäns identitetsskapande förklarar enligt Blomberg dels uteslutningen av kvinnor från 

det fackliga arbetet och dels bevarandet av organisationen trots starkt yttre motstånd. År 1900 

förbjöds kvinnor att arbeta under jord, vilket innebar en tilltagande genusarbetsdelning där kvinnor 

och mobila män underordnades de stationära männen och gruvarbete blev ett enkönat arbete. I takt 

med detta skapades en bild av gruvarbetaren som man.118 Gruvarbetarna formade tillsammans en 

medvetenhet och en ny manlighet som skiljde sig från den reformistiska, ”utifrån sin ungdom och 

rörlighet; deras makt utgjordes av mobiliteten, kroppen och könet”.119 För att LS skulle kunna 

bibehålla sin nisch menar Blomberg att det var viktigt att organisationen förblev manlig och att 

ingen skugga föll över deras manlighet då respektabiliteten satt i deras kön. När syndikalistiska 

kvinnoklubbar började bildas på 1930-talet ”kunde de inte bli annat än husmorsorganisationer”. I 

denna form utgjorde de inget hot mot LS, könen ansågs komplettera varandra. ”Någon konkurrens 

från kvinnor”, skriver Blomberg, ”var varken arbetsgivare, reformister eller syndikalister 

intresserade av.” Den fackliga vardagen inrymde enligt Blomberg ”en identitetsskapande process 

med genusideologiska förtecken”. Manlighet, skriver hon, är dock inget en gång för alla bestämt 

utan måste skapas hela tiden.120 Denna process ”är i sin tur historiskt föränderlig och därför 

åtkomlig för analys. Könet finns samtidigt som könet skapas: vi görs/gör oss till män och kvinnor”. 

Blomberg vill skilja manlighet från maskulinitet där manlighet är ”de konkreta uttrycken” medan 

maskulinitet är ”en strävan efter den ideala manligheten”, vilken ”snarast var ouppnåelig”.121 

 

Kvarnströms och Blombergs artiklar markerar det maskulinitetsfokus som börjar växa fram under 

perioden. Artiklarna behandlar arbetarkultur och arbetaridentitet, något som tidigare forskning lyfter 

fram som nya intresseområden som får en allt starkare ställning. I Kvarnströms artikel kan man 

                                                
116Kaplan, Arbetarhistoria 1998:3-4, s 22. 
117Kaplan, Temma, ”Syndikalistiska gräsrotsrörelser: Kvinnliga nätverk i sekelskiftets Spanien, Arbetarhistoria 1998:3-

4, s 26. 
118Blomberg, Eva, ”Manlig politik och identitet i gruvindustrin”, Arbetarhistoria 1998:3-4, s 52. 
119Blomberg, Arbetarhistoria 1998:3-4, s 54. 
120Blomberg, Arbetarhistoria 1998:3-4, s 57. 
121Blomberg, Arbetarhistoria 1998:3-4, s 58. 
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också se det intresse för statens roll i konstruktionen av kön, som sedan kommer att bli vanligare. 

Hirdman redogör för sin teori om genussystemet, vilken ligger till grund för Kvarnströms analys. 

Det är dock inte så att begreppet genus direkt får genomslag, vilket det kan framstå som i tidigare 

forsknings väldigt övergripande beskrivningar. Många artikelförfattare använder begreppet kön 

även fortsatt, och ibland båda begreppen. Liksom hos Kvarnström och Blomberg ligger Kaplans 

fokus på arbetarkultur och maskulinitet, men här kopplas inte maskulinitet enbart till män som 

grupp, utan analyseras som något som även kan tillskrivas kvinnor, ett i materialet nytt grepp. 

Kaplan kritiserar ett ensidigt fokus på kvinnors fabriksarbete, vilket hon menar osynliggör det 

arbete som kvinnor utför på andra platser och inom andra områden. En sådan syn på kvinnors arbete 

är ovanlig i materialet, där det i stor utsträckning är just industriarbete som behandlas.  

 

Hirdmans artikel utgör exempel på en begynnande feministisk kritik av välfärdsstaten. Han angriper 

också en materialistisk utgångspunkt som hon beskriver som ekonomistisk och funktionalistisk, där 

kvinnors ökade utträde på arbetsmarknaden antas vara funktionen av ett arbetskraftsbehov. Hon 

problematiserar detta utifrån ett könsarbetsdelningsperspektiv, som innebar att kvinnor inte fyllde 

platserna i industrin utan istället fick arbeta inom en särskild sektor. Hirdmans genussystemteori 

markerar också en ny fas i teoretiserandet av kön, där fokus på samverkan mellan klass och kön 

frångåtts och betoningen istället ligger på män och kvinnor som enhetliga kollektiv som står i ett 

dikotomiskt förhållande till varandra.  

 

2.2.4 1999-2009 
Inger Humlesjö ”diskuterar fackföreningsrörelsens historieskrivning och formuleringen av en 

kollektiv manlig arbetaridentitet inom fackföreningsrörelsen – dvs. social konstruktion av manlighet 

– som två sidor av samma sak”.122 Fackföreningsrörelsen har enligt Humlesjö varit medagerande i 

skapandet av en könsuppdelad och ojämlik arbetsmarknad, där en manlig familjeförsörjarmodell har 

befästs, vilket den traditionella historieskrivningen inte har lyft fram utan tvärtom bidragit till att 

dölja.123 Den arbetarhistoriska forskningen har ”utgått från att en fackförening är en könsneutral 

arena för 'människor' ur arbetarklassen” där kvinnan i den mån hon skildrats placerats i det privata 

familjelivet. I likhet med Gro Hagemann124 framhåller Humlesjö språkets betydelse, och påpekar att 

”arbetare av kvinnokön måste tillföras epitetet 'kvinnliga' för att man ska förstå innebörden medan 

'arbetare' betyder manlig arbetare”. Liksom Hagemann pläderar hon för dekonstruktion, för att 

manlighetskonstruktionerna ska framträda måste dessa brytas ner i sina beståndsdelar.125 Humlesjö 

                                                
122Humlesjö, Inger, ”Manliga och sega strukturer: Fackföreningsrörelsens dolda historia”, Arbetarhistoria 1999:2-3, s 

21. 
123Humlesjö, Arbetarhistoria 1999:2-3, s 21-22. 
124Hagemann, Arbetarhistoria 1989:3. 
125Humlesjö, Arbetarhistoria 1999:2-3, s 22. 
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menar att hierarkin mellan könen verkar ha varit viktigare för de manliga arbetarna än kampen för 

gemensamma intressen, vilket innebär att de agera i motsättning till uttalade klassintressen. Detta 

tolkar Humlesjö som att klassintresset uppfattades snävare än vad retoriken antydde.126 

Avslutningsvis menar Humlesjö att arbetarklassens män ”kollektivt [...] kunnat skapa sociala rum 

för manligt identitetsarbete och formulering av intressen som arbetare, familjeförsörjare och 

politiska individer”, och att historieskrivningen ”genom att anlägga ett förment könsneutralt 

perspektiv” bidragit ”till att denna dimension av fackföreningsrörelsens historia förblivit dold”.127  

 

Lars Hansson undersöker hur manlighet konstruerats inom slakt/charkindustrin och hur kvinnor 

utestängts som arbetskraft, och vill på detta sätt ”ge ett bidrag till den fortlöpande konstruktionen av 

klass och genus”.128 Arbetet är enligt Hansson en maktbas central för identitetsskapandet och 

klasskulturen har haft en starkt maskulin prägel.129 Slakteriarbetet har inte utgjort någon bas för en 

yrkesskicklig manlighet, snarare har yrkets manliga karaktär definierats utifrån att det varit tungt, 

vilket varit ett argument mot kvinnliga arbetare.130 Hansson menar att det är viktigt att se det 

framförallt är arbetsgivarna som kunde tjäna på både att slakteriyrket definierades som grovarbete 

och den billigare kvinnliga arbetskraftens inträde. De har haft ett ekonomiskt intresse av att ”kunna 

utnyttja hotet om den kvinnliga reservarmén för att begränsa de manliga arbetarnas krav”. Strategin 

om att acceptera kvinnliga arbetare men sätta deras löner lägre än männens kan ha varit ett sätt att 

bemöta hotet om arbetslöshet, men å andra sidan, menar Hansson, fanns då hotet kvar om att de 

lägre kvinnolönerna skulle främja arbetsgivarnas nyttjande av kvinnlig arbetskraft. ”Utifrån detta 

[...] perspektiv kunde likalönskravet vara en strategi – inte för könsutjämning, utan för försvar av 

det manliga yrkesområdet.”131  

 

Den kritik av fackföreningsrörelsens och arbetarhistorikers osynliggörande av kvinnor och 

könsstrukturer som förekommit i stor utsträckning under 80-talet, och som berörts i tidigare 

forskning, fortsätter i Humlesjös artikel, men nu ligger fokus på befästandet av en manlig identitet. 

Liksom Hagemann understryker Humlesjö språkets betydelse och pläderar även hon för 

dekonstruktion som metod för att förstå könskonstruktioner. Hon ifrågasätter klassintresset som det 

grundläggande intresset och lyfter fram att ett könsintresse kan ha varit viktigare för män inom 

arbetarklassen. Även Hansson har det manliga arbetares protektionism fokus. Förhållandet mellan 

klass och kön beskrivs här i termer av konstruktion, där det är den manliga identiteten och 

kodningen av ett visst yrke som manligt som analyseras. Hansson framhåller att det är arbetsgivarna 

                                                
126Humlesjö, Arbetarhistoria 1999:2-3, s 24. 
127Humlesjö, Arbetarhistoria 1999:2-3, s 28. 
128Hansson, Lars, ”Slakteriarbeterskor med förhinder: Om arbetsdelning inom slakt- och charkindustrin till 1940-talet”, 

Arbetarhistoria 2000:3-4, s 49. 
129Hansson, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 42. 
130Hansson, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 47. 
131Hansson, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 
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som tjänar på könsarbetsdelningen, men problematiserar också de manliga arbetarnas agerande, 

som kunde ha sett annorlunda ut även utifrån ett rent egenintresse. Här är han inne på samma sak 

som Humlesjö, nämligen om klass eller kön varit det mest centrala att agera utifrån.  

 

I artikeln ”I beredskap med Fru Lojal: Husmodern i nationens tjänst 1939-1945” analyserar Johanna 

Overud statens strategi för att locka ut husmödrarna i lönearbete under kriget utifrån Fru Lojal, en 

propagandafigur i SF:s journalfilmer. Kvinnorna kunde utgöra en viktig reservarbetskraft för 

männen i industrin och därför vädjade man till dem att göra beredskapsinsats.132 Mellan bilden av 

husmodern och den arbetsmarknadssituation där hon behövdes fanns en djup klyfta, och för att 

överbrygga den behövde man ”presentera en hanterbar sammanlänkning mellan 

kvinnor/krig/arbete”.133 Att lyckas med detta när det bara fanns tillfälliga reservplatser att erbjuda 

kvinnorna var problematiskt, och därför behövdes en propaganda där budskapet till kvinnorna var 

att ställa sig till förfogande, men som samtidigt betonade situationens tillfällighet. ”Genom att 

begagna sig av föreliggande beredskapsanda och med avstamp i nationalistiska argument”, skriver 

Overud, ”fanns en möjlighet att både skapa, nyttja och avveckla en Fru Lojal.” Fru Lojals lojalitet 

tycks ha varit dubbelriktad menar hon, i utträdet på arbetsmarknaden var den riktad mot nationen 

och i frånträdet var den riktad mot de hemvändande män som skulle ha arbetet tillbaka. Budskapet 

var att kvinnornas uppgift var att stödja sina män och söner, och på så sätt ”förstärktes traditionella 

familjeideal och en traditionell genusordning”.134 Tricket var att framställa det som att kvinnorna 

skulle ersätta sin egen man och inte män i allmänhet. ”Det var en enkel och kraftfull strategi, som 

också gjorde det enklare att motivera kvinnornas återgång till hemmet efter kriget. Om hon inte gav 

sin man jobbet tillbaka, skulle den egna familjen drabbas av mannens arbetslöshet.”135  

 

Frågan om vilken roll det vetenskapliga underlag som ligger till grund för socialpolitiken har spelat 

har inte analyserats i tillräcklig utsträckning, skriver Hanna Lindberg, som i sin artikel från 2009 

diskuterar hur föreställningar om kön såg ut hos Heikki Waris, en av männen bakom den finska 

socialforskningen och välfärdsstaten. Lindberg utgår från att det synbara ointresset för kön i den 

tidiga finländska socialpolitiken inte innebär att den skulle varit könsneutral, utan att den politik 

som utvecklades i första hand var inriktad på den manlige förvärvsarbetaren. Hon vill se ”hur arbete 

kan förstås som ett könat begrepp i Waris texter”136 och menar att arbete hade klart manliga 

förtecken. Då kvinnors lönearbete diskuterades var det i samband med de problem det medförde, 

t.ex. hur kvinnors arbete påverkade familjen och kvinnornas negativa inverkan på arbetsmarknaden. 

                                                
132Overud, Johanna, ”I beredskap med Fru Lojal: Husmodern i nationens tjänst 1939-1945”, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 

19. 
133Overud, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 18. 
134Overud, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 21. 
135Overud, Arbetarhistoria 2000:3-4, s 23. 
136Lindberg, Hanna, ”Huvudmän, lönearbete och yrkesskicklighet: Kön och begreppet arbete inom finländsk 

socialpolitik”, Arbetarhistoria 2009:3, s 28. 
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Arbetsförmåga och yrkesskicklighet var avgörande för att värdera olika människor, och även här 

menar Lindberg att föreställningar om manligt och kvinnligt var närvarande, då dessa egenskaper 

blev karakteristiska för de goda sidorna av arbetarmanligheten och skiljde de önskade och de 

oönskade elementen.137 Kvinnor behandlades som en enhetlig grupp och synen på deras 

förvärvsarbete ser Lindberg som det främsta exemplet på oföränderligheten i Waris texter, trots att 

de är skrivna under en lång tidsperiod. Män å andra sidan betraktades som en heterogen grupp, 

”som hade olika roller i den begynnande finska välfärdsstaten”.138 

 

Hos Overud och Lindberg är det staten som aktör i upprätthållandet av könsåtskillnad som 

problematiseras, ett ämne som under förra perioden behandlades av Hirdman och som under denna 

period blir vanligare. Husmodern i fokus gör Overuds artikel anmärkningsvärd, som jag nämnt 

tidigare är kvinnors arbete i hemmen något som knappt behandlas i tidskriften. Lindberg använder 

kön för att analysera socialpolitikens sortering av människor, där synen på kvinnligt och manligt 

genomsyrade uppdelningen i bra och dåliga arbetare. Under denna period finns en stor variation i 

vilka sammanhang köns skrivs in, där några ämnen fortsätter att vara aktuella men det också skapas 

nya trender.  

 

2.2.5 Sammanfattning 
Under den första perioden handlar artiklarna framförallt om kvinnors och mäns roller under 

industrialiseringens framväxt. Frågan om den könsblinda arbetarhistoriska forskningen och 

arbetarrörelsens patriarkala strukturer är i fokus i slutet av perioden, och fortsätter att vara det under 

perioden 1988-1998, under vilken flera artiklar handlar om kvinnoorganisering inom 

arbetarrörelsen och motståndet från rörelsens män. Under denna andra period gör även maskulinitet 

och välfärdsstaten sitt intåg som forskningsområden, även om dessa framförallt förekommer under 

den sista perioden. 1999-2009 karaktäriseras av ett ökat antal artiklar om män och maskulinitet, 

främst kopplat till identitet och arbetarkultur. Statens roll i könsarbetsdelningen och som 

jämställdhetspolitisk aktör behandlas i flera artiklar. Detta stämmer väl överens med den 

beskrivning som ges av Mats Greiff av vilka omskrivningar av arbetarhistorien som 

könsperspektivet resulterat i.139 Under hela undersökningsperioden är det nästan enbart kvinnors 

betalda arbete och framförallt industriarbete som avhandlas, även om det finns ett fåtal artiklar om 

servicearbete och betalt hushållsarbete. I redogörelsen för mina teoretiska utgångspunkter skrev jag 

att det utifrån ett intersektionellt perspektiv är centralt att se att även män har kön, då de ofta förblir 

omarkerade och framstår som ”könlösa”. I tidskriften har artiklar med könsperspektiv framförallt 

haft kvinnor i fokus, men då flesta artiklar behandlar relationen mellan könen, och det finns ett ökat 
                                                
137Lindberg, Arbetarhistoria 2009:3, s 31. 
138Lindberg, Arbetarhistoria 2009:3, s 34. 
139 Greiff, 2001, s 49-52. 
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fokus på maskulinitet under undersökningsperiodens sista år, är detta förhållande inte entydigt.  

 

De övergripande tendenserna kring analyskategorin kön stämmer relativt väl överens med vad som 

anförts i tidigare forskning när det gäller könsperspektivets inträde på 1980-talet och de 

ämnesområden som varit i fokus. Van Lindens och Heerma van Voss beskrivning om att kvinnors 

obetalda arbete studerats140 finns det dock inget stöd för i min undersökning, det obetalda arbetet 

lyser med sin frånvaro i tidskriften. Att antalet artiklar om kön är detsamma under perioden 1988-

1998 och 1999-2009 stöder Jürgen Kockas tes om att fältet präglats av kontinuitet, och att de 

teoretiska diskussionerna inte i så stor utsträckning ger avtryck i empiriska studier.141 Ett.ex.empel 

på detta i min undersökning är att det finns mycket diskussion om könsperspektiv i arbetarhistorisk 

forskning i tidskriften men att antalet artiklar med könsperspektiv ändå är relativt konstant från 80-

talets slut och framåt, och inte särskilt stort överhuvudtaget. Det som dock inte framkommer i 

tidigare forskning är huruvida könsperspektivet varit integrerat i fältet eller om det.ex.isterat lite vid 

sidan av. Min undersökning visar att nästan hälften av artiklarna med kön som analyskategori finns 

i temanummer kring ämnet. Detta kan tolkas som att man velat lyfta fram det.ex.tra mycket för att 

man ansett det viktigt, vilket i sig visar att det varit något annorlunda som inte i så hög utsträckning 

integrerats i ”vanliga” nummer av tidskriften. 

 

2.3 Etnicitet 

2.3.1 Övergripande tendenser 
Jag har hittat 44 artiklar som har etnicitet som en eller flera analyskategorier. Som jag tidigare 

nämnt är det inte alla dessa som använder begreppet etnicitet, framförallt inte under 

undersökningsperiodens första halva. Här har det blivit upp till mig att tolka vilka artiklar som trots 

detta fokuserar på denna relation, i större utsträckning än vad som varit fallet med kön och klass. 

Liksom när det gäller kön är många av artiklarna koncentrerade till temanummer, här om 

invandring och migration. Dessa temanummer är ”Arbetarrörelsen och invandringen” (1988), 

”Invandrarna i arbetarrörelsen” (1997), ”Fabriksflickor, En facklig resa, Invandrade kvinnor, 

Jämställda män (2004), ”Flyktingar och Folkhemmet” (2006), ”Arbetskraftsinvandring” (2007) och 

”Arbetarhistoria i världen: migration, exil, internationella kontakter” (2007). 36 av de 44 artiklarna 

finns i dessa temanummer, vilket antyder att etnicitet har varit ett perspektiv som integrerats i 

tidskriften i betydligt mindre utsträckning än kön. Att det ändå finns flera temanummer om 

områden med kopplingar till etnicitet problematiserar bilden som ges i tidigare forskning, där det 

beskrivs som något som behandlas inom fältet först under 2000-talet och 2007 fortfarande befann 

                                                
140 Van der Linden & Heerma van Voss i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 15. 
141 Kocka i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 45. 
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sig i sin linda. Innan 1988 har jag inte kunnat hitta några artiklar som kan föras till kategorin 

etnicitet. 1988 är alltså en tydlig brytpunkt, då etnicitet behandlas för första gången med 

temanumret ”Arbetarrörelsen och invandringen”. Däremot är det, precis som i fallet med kön, lika 

många artiklar under perioden 1988-1998 (22 st) som under perioden 1999-2009 (23 st). Det är 

alltså inte heller här fråga om en successiv ökning under hela undersökningsperioden.  

 

2.3.2 1988-1998 
Etnicitet behandlas första gången 1988 i ett nummer med temat ”Arbetarrörelsen och 

invandringen”, ett resultat av ett seminarium om ämnet. I ledaren skriver man att både 

arbetskraftsinvandringen och flyktinginvandringen är laddade och inflammerade teman, där vissa 

mönster i flyktingpolitiken tycks gå igen från ”mindre lysande kapitel i den moderna svenska 

historien”. Trots att det kan vara obehagligt att ta upp rör problematiken alla, särskilt 

arbetarrörelsen. ”Sverige”, skriver man, ”är inte något homogent land, och har väl aldrig varit det, 

även om man inte velat kännas vid det.”142 Artiklarna i numret behandlar arbetarrörelsens 

förhållande till invandring, invandrare och facklig aktivitet samt deltagande i politiken.143 Espen 

Thorud och Tomas Hammar skriver båda om arbetarrörelsens kluvna förhållande till invandring, 

som de menar uttrycker en spänning mellan internationalism å ena sidan och protektionism å andra 

sidan.144 När nya, oorganiserade grupper träder in på arbetsmarknaden, skriver Thorud, uppfattas de 

ofta som konkurrenter. Förutom att inverka på relationen mellan utbud och efterfrågan och därmed 

priset på arbetskraft kan grupperna ha andra kännetecken som uppfattas som problematiska, det kan 

handla om kön, ålder, nationalitet eller etnicitet. Kvinnor, inflyttade, ungdomar och etniska 

minoriteter som varit bosatta i landet länge kan alla få spela rollen som typisk reservarbetskraft. 

Invandrare, skriver Thorud, är bara ett.ex.empel på detta.145 Samtidigt ingår internationalismen i 

arbetarrörelsens ideologiska arv, och spelar enligt Thorud fortfarande en viss roll som politiskt 

imperativ, även om den i huvudsak ersatts med solidaritet mellan likasinnade stater. En liberal 

invandringspolitik kan uppfattas som ett uttryck för kapitalets behov av mobil reservarbetskraft, och 

därmed som en marknadsanpassning, och med ett sådant perspektiv kan det vara internationalistiskt 

att förespråka en hårdare reglering. I ett sådant sammanhang blir enskilda människors 

migrationsmöjligheter underordnade, vilket blir problematiskt när det inte längre är 

arbetskraftsinvandring utan människor på flykt det handlar om.146 En konsekvens av denna 

spänning mellan internationalism och protektionism kan bli att arbetarrörelsen bedriver en restriktiv 

                                                
142Osignerad ledare, Arbetarhistoria 1988:2, s 1. 
143Arbetarhistoria 1988:2. 
144Thorud, Espen, ”Mellan internationalism och protektionism: Arbetarrörelse och invandringspolitik i ett jämförande 

perspektiv”, Arbetarhistoria 1988:2; Hammar, Tomas, ”Mellan rasism och reglering: Invandringspolitikens ideologi 
och historia”, Arbetarhistoria 1988:2. 

145Thorud, Arbetarhistoria 1988:2, s 8. 
146Thorud, Arbetarhistoria 1988:2, s 8-9. 
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invandringspolitik av rädsla för att annars mista tillit från gräsrötterna, samtidigt som man lägger 

resurser på antirasistiska informationskampanjer istället för att göra något åt de materiella 

förhållanden som kan leda till att invandrare ges skulden för arbetslöshet, bostadsbrist och välfärd i 

upplösning.147  

 

Tomas Hammar analyserar hur den svenska arbetarrörelsens inställning till invandring förändrats 

över tid, och menar att rädslan för konkurrens om jobben var ett skäl till den avvisande hållningen 

under 1930-talet, men att även rasistiska föreställningar låg till grund. Efter kriget gjorde behovet av 

arbetskraft att facket accepterade en viss arbetskraftsinvandring, men bara till jobb som inte kunde 

fyllas med svensk arbetskraft. Sett i retrospektiv, menar Hammar, hade man istället kunnat använda 

sig av den stora reserv av kvinnlig arbetskraft som fanns i landet. Han diskuterar dock inte varför så 

inte blev fallet. Genom att svensk invandringspolitik redan på 1960-talet inriktades på permanent 

invandring menar Hammar att Sverige kommit längre än andra länder när det gäller 

språkundervisning, arbetslöshetsunderstöd och andra sociala förmåner.148 Detta, skriver han, 

innebär inte att allt är bra för invandrare i Sverige, stora brister finns när det gäller bl.a. ”tendenser 

till invandrarfientlighet, [...] diskriminering på arbetsmarknaden, [...] i fackföreningsrörelsens egen 

invandrarpolitik, [...] liksom i förståelse för deras [invandrarnas, min anm.] särskilda önskemål och 

krav”.149 Inbjudan att delta i det fackliga arbetet ”har i stort sett skett på svenska villkor, och 

invandrares deltagande har hindrats inte bara av språksvårigheter utan också av att de inte känt sig 

hemma med traditionerna i vårt land”. Hammar skriver vidare att ”[a]rbetarrörelsen har liksom 

samhället i övrigt byggt på den traditionella enhetligheten, homogeniteten, och vi har talat om den 

styrka som det ligger i att inte vara splittrade. Nu har vi istället på ganska kort tid fått en pluralism i 

språk, etnicitet, kultur och religion, och vi har insett att detta i flera avseenden gör oss rikare och är 

värdefullt för oss alla. Men det innebär omvärderingar. Vi har t.ex. varit tvungna att erkänna att en 

turkisk kvinnlig arbeterska i olika avseenden kan ha andra intressen och behov än svenska 

arbetskamrater och att hennes intressen också måste accepteras och tillvaratas”.150 

 

I ledaren framkommer att frågor om invandring är känsliga, och att Sveriges historia i 

sammanhanget inte är något att vara stolt över. Här menar man att Sverige egentligen aldrig varit 

homogent, men att man inte velat kännas vid detta tidigare. Intressant att notera här är att det är just 

etnicitet som antas ligga till grund för heterogeniteten, trots att det finns en mängd andra relationer 

som skapar heterogenitet, exempelvis klass och kön. Thoruds artikel beskriver inte invandrare i 

termer av etnicitet eller kultur, utan enbart utifrån gruppens betydelse som reservarbetskraft, något 

                                                
147Thorud, Arbetarhistoria 1988:2, s 10. 
148Hammar, Arbetarhistoria 1988:2, s 12. 
149Hammar, Arbetarhistoria 1988:2, s 13. 
150Hammar, Arbetarhistoria 1988:2, s 14. 
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som skiljer artikeln från flera andra på temat där invandrare betraktas som något särskilt genom 

kulturella traditioner och språk. Thorud framhåller att rollen som reservarbetskraft kan innehas av 

flera olika grupper, och invandrare är bara ett.ex.empel på detta förhållande. Betydelsen av 

internationalism problematiseras i förhållande till ett nationellt klassintresse, och rasismens orsaker 

placeras i ojämlika materiella förhållanden, vilka medför att skuld läggs på invandrare. Även hos 

Hammar är arbetsmarknaden i fokus och här finns uppfattningen om ”annorlunda kultur”, samtidigt 

som han också lyfter fram den svenska rasismen, och Sveriges roll i antisemitismen under andra 

världskriget. Liksom i ledaren adresseras här frågan om den svenska heterogeniteten, men hos 

Hammar framställs denna som ett nytt inslag som kommit med ökad invandring, medan ledaren 

menar att den nog egentligen alltid existerat. 

 

Frågan om arbetskraftsinvandring och fackets inställning till invandrare behandlas också av 

Wuokko Knocke, som i sin artikel också har ett könsperspektiv. Knocke menar att invandrarna 

genom inträde i facket inte bara möter en mycket svensk organisation utan även en mycket 

manspräglad sådan, där såväl normer och värderingar som arbetssätt är utformade efter den 

heltidsarbetande mannen. Fackets svenskhet borde utmanas av att 20 procent av LO:s medlemmar 

är invandrare, skriver hon.151 Invandrare måste ges makt och redskap för att kunna påverka den 

egna situationen, och svaret på frågor om hur måste ”sökas tillsammans med invandrarna själva”. 

Avslutningsvis skriver Knocke att ”rätten att vara annorlunda, att hålla fast vid den egna kulturen, 

finns i samhällets mål för invandrarpolitiken” och kanske ställs ”även den svenska 

fackföreningsrörelsen inför kravet att ompröva sin 'svenskhet' för att ta till sig och möta [...] 

'främmande' krav”.152  

 

Margareta Matovics artikel bygger på en studie om jugoslaviska kvinnors möte med svenskt 

arbetsliv, där det förflutnas betydelse för kvinnornas upplevelser i Sverige är i fokus. En del av de 

intervjuade kvinnorna kom enligt Matovic från ”en sydlig kultursfär med orientalisk influens, där 

kvinnans ställning varit svag, och familjestrukturen en annan än inom västliga och nordliga 

regioner”.153 Författaren betonar att känslan av att i Sverige ha ett eget arbete har varit en 

tillfredställelse för kvinnorna då det gett ”en typ av egen tid som man kontrollerar själv då man står 

utanför den patriarkala kontrollen hemifrån. [---] I förhållande till den ofrihet och instängdhet som 

särskilt kvinnorna från de sydliga regionerna upplever hemma, blir lönearbetet en slags frihet”. 

Kvinnornas dilemma är enligt Matovic att de måste klara av två heltidsarbeten, ett inom 

produktionssfären och ett inom reproduktionssfären. I sin slutsats konstaterar Matovic att den 

                                                
151Knocke, Arbetarhistoria 1988:2, s 19. 
152Knocke,  Arbetarhistoria 1988:2, s 20. 
153Matovic, Margareta, ”Det historiska arvet medföljer: Invandrarkvinnor möter svenskt arbetsliv”, Arbetarhistoria 

1988:2, s 21. 



  44 

”sydliga och den nordliga kvinnogruppen” hade ”olika värderingar, förväntningar och prioriteringar 

beroende på uppfostran och kulturbakgrund”.154  

 

Både hos Knocke och hos Matovic ligger fokus på kultur och hur invandrare uppfattar den svenska 

fackföreningsrörelsen, medan det hos Thorud och Hammar snarare är samhällets uppdelning i olika 

grupper genom splittringen på arbetsmarknaden som är centralt. Framhävandet av kulturell olikhet 

ger hos några av författarna en känsla av goda intentioner, samtidigt som det är uppenbart att själva 

begreppet kultur inte problematiseras och att invandrare antingen framstår som en homogen grupp, 

eller som hos Matovic väldigt tydligt uppdelad efter kön och geografisk hemvist. Patriarkala 

traditioner kopplas här till kultur, och dubbelarbetet blir något de jugoslaviska kvinnorna tvingas till 

i krocken mellan det traditionella och det moderna (svenska) samhället, snarare än ett generellt 

kvinnoproblem.  

 

Diskussionen om invandrarnas ställning på arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsens hållning 

går vidare i två artiklar från 1994 av Christer Lundh och Wuokko Knocke. Lundh vill med sin 

artikel problematisera historieskrivningen om den fackliga rörelsen som främlingsfientlig155, och 

hans huvudtes är att fackföreningsrörelsen dels försökte skydda sina medlemmar mot arbetslöshet 

och lönekonkurrens, samtidigt som man företrädde ett socialt ingenjörsskap där likställdhet och 

invandrarnas anpassning till det svenska samhället utgjorde politiska mål.156 Enligt Lundh var det 

den ökade invandringen från Sydösteuropa under 1960-talets högkonjunktur som satte igång 

debatten och riktade fokus mot bostadsbrist, låga löner och kommunikationssvårigheter i 

samhället.157 Strukturomvandlingen som borde ha blivit ett resultat av arbetskraftsbristen försenades 

av ”tillgången på billig importerad arbetskraft” och detta upplevdes som ”osolidarisk[t] mot de 

svenskar som fanns kvar i branschen och som gick miste om förbättrade arbetsförhållanden och 

högre löner”.158 Lundh menar att när invandringen från de nordiska länderna minskade och den från 

Sydösteuropa ökade upplevde fackföreningsrörelsen att målet om likartad levnadsstandard för 

invandrare och svenskar inte längre kunde uppfyllas, och kravet om begränsad invandring 

kopplades därför till krav om att underlätta anpassning till det nya landet.159 Utifrån de 

anpassningsåtgärder som vidtogs kan man enligt Lundh ”anta att några problem uppfattades som 

centrala för de invandrare som kom till vårt land: språkförbistringen, informationssvårigheterna och 

de allmänna trivselproblemen pga. invandringssituationen och kulturella och religiösa skillnader”. 

Dessa problem, skriver Lundh, var ”språk/kulturspecifika och rörde svårigheterna för invandrarna 

                                                
154Matovic, Arbetarhistoria 1988:2, s 22. 
155Lundh, Christer, ”Invandrarna i den svenska modellen – hot eller reserv? Fackligt program på 1960-talet”, 

Arbetarhistoria 1994:2, s 23. 
156Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 33, 35. 
157Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 23. 
158Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 28. 
159Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 29. 
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att kommunicera med svenskarna och det svenska samhället”. Ett samhälle som invandrarna enligt 

Lundh saknade kunskaper om.160 Från 1960-talet och framåt kom allt fler invandrare ”från länder 

som språkligt, kulturellt och religiöst skilde sig mycket från Sverige”.161 Därför satsade man 

efterhand ”även på speciella åtgärder för att göra det möjligt för invandrarna att behålla sina 

språkliga och kulturella särdrag”.162  

 

Samma år analyserar Wuokko Knocke invandrares arbetslöshet, bl. a utifrån ett könsperspektiv. I 

Sverige, skriver Knocke, är mäns arbetslöshet högre än kvinnors, men det finns risk för stigande 

arbetslöshet bland kvinnor när den offentliga sektorn bantas eller privatiseras. Knocke menar att 

hotet gäller såväl inhemska som utländska kvinnor eftersom båda grupperna arbetar i lågstatusyrken 

i den offentliga sektorn.  Hon konstaterar vidare att oberoende av konjunktur är arbetslösheten för 

män och kvinnor ”med utländskt medborgarskap” högre än ”för svenska kvinnor och män”.163 I sin 

diskussion om möjliga orsaker till invandrarnas ökande arbetslöshet nämner Knocke 

strukturomvandlingen, men har en annan utgångspunkt än Lundh. Knocke menar att 

strukturomvandlingen medfört att framförallt många invandrarkvinnor blivit arbetslösa, men lyfter 

också fram att invandrare i liten utsträckning får ta del av företagens internutbildningar, samt att 

effekten av monotont och hårt arbete börjar synas i form av sjukdom och förtidspensioneringar. 

Knocke menar att ”de negativa bilder och stereotypier som lägger brister och tillkortakommanden 

hos de [invandrarna, min anm.] själva” är en annan faktor som påverkar invandrares möjligheter 

negativt. Hon vänder sig mot talet om ”'deras kultur'” och menar att man ”sällan får veta vad det är 

i 'deras kultur' som skulle vara ett hinder för deras funktion på arbetsmarknaden”. Hon är också 

kritisk mot påståendet om bristfälliga kunskaper i svenska som hon menar aldrig empiriskt 

underbyggs, och påpekar att under 60- och 70-talen frågade ingen efter den invandrade 

arbetskraftens språkkunskaper. ”Språkfrågan”, skriver hon, ”är alltså minst lika mycket en 

konjunkturfråga som ett lingvistiskt problem.” Slutligen angriper hon påståendet om att invandrare 

skulle sakna utbildning, och menar att ”dagens flyktingar [...] ofta [är] akademiker” men att 

utbildningarna inte efterfrågats och att arbetsmarknaden tycks vara stängd för välutbildade 

flyktingar.164 

 

Här syns en begynnande debatt om det som med postkoloniala termer skulle kallas etnifiering eller 

andrafiering, dvs. att vissa grupper betraktas som bärare av något annorlunda, medan det ”svenska” 

tas för självklart och betraktas som det normala. Paulina de los Reyes menar att det som dryftas i 

debatten alltid är olika uppfattningar om hur invandrare är, men att man sällan ifrågasätter den 

                                                
160Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 30. 
161Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 32. 
162Lundh, Arbetarhistoria 1994, s 35. 
163Knocke, Wuokko, ”Monumentala dimensioner: Invandrarnas arbetslöshet”, Arbetarhistoria 1994:3-4, s 38-39. 
164Knocke, Arbetarhistoria 1994, s 40. 
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skiljelinje som gör att det är möjligt att diskutera invandrare på detta sätt. Föreställningen om 

essentiella skillnader mellan invandrare och svenskar, skriver hon, blir inte bara utgångspunkten i 

en sådan debatt utan också det som gör att själva debatten ens kan äga rum.165 En förståelse av 

invandrare som en självklar grupp kan vi se både hos Lundh och hos Knocke, även om Knockes 

fokus ligger på att det är ”svenska” strukturer som måste ändras. Hos Lundh är invandrarna är en 

homogen grupp såtillvida att kön inte diskuteras, att de tillhör arbetarklassen är i sammanhanget 

självklart, eftersom det är LO:s inställning som är artikelns fokus. Däremot görs en tydlig 

uppdelning mellan nordiska invandrare och sydosteuropeiska, där den senare gruppen kopplas till 

anpassningsproblem pga. sina ”språkliga och kulturella särdrag”. Lundh problematiserar inte varför 

det var just denna grupp som föranledde en mer invandringskritisk hållning hos facket, utan detta 

presenteras som en självklarhet.  

 

De problem Lundh adresserar placeras i hög utsträckning hos invandrarna själva, som inte kan 

kommunicera med svenskarna och saknar kunskaper om det svenska samhället. Knocke menar å 

andra sidan att det just stereotypisering av invandrare som är problemet, och att de tilldelas en 

underordnad position på arbetsmarknaden. Utifrån ett postkolonialt perspektiv kan den uppfattning 

som finns hos Lundh m fl analyseras som kulturrasism, där det finns föreställningar om kulturell 

gemenskap kopplade till det nationella, och där olika livsstilar och traditioner anses oförenliga. 

Kulturrasism kan enligt Monika Edgren166 även ta sig uttryck i försvar för kulturell mångfald, vilket 

kan appliceras på de uppfattningar som finns i materialet om att invandrare ska få behålla sina 

kulturella särdrag.  

 

1997 är det återigen dags för ett temanummer om invandring, denna gången med titeln 

”Invandrarna i arbetarrörelsen”. I ledaren skriver man att invandrare, åtminstone de från ”sydligare 

länder”, kan uppleva ”en häftig kulturkrock” i mötet med svensk fackföreningsrörelse, bl. a pga. 

den fackliga möteskulturen med ”svenska mötesformer, mötesdisciplin och propositionsordningar”. 

Man frågar sig om arbetarrörelsens integrerande och mobiliserande funktion även omfattar de nya 

medborgargrupperna? Om så inte är fallet kan detta bidra till att ”även relationen till andra delar av 

det svenska demokratiska samhället kan vara relativt skör”. Främlingskapet inför arbetarrörelsen 

skulle, avslutar man, kunna vara ”en bild av det främlingskap en ny 'underklass' upplever i dagens 

Sverige”.167  

 

Frågan om invandrarnas situation på arbetsmarknaden och deras ställning inom LO lyfts återigen av 

Wuokko Knocke, som kopplar synen på invandrad arbetskraft till den på kvinnors lönearbete. 

                                                
165 De los Reyes, Paulina, ”Hur mår intersektionaliteten egentligen?”, Bang 2007:2, s 20. 
166Edgren, 2008, s 66. 
167Osignerad ledare, Arbetarhistoria 1997:2, s 1. 
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Under 1970-talet ville man kontrollera invandringen för att istället använda sig av inhemska 

arbetskraftsresurser, framförallt kvinnor. ”Tvåförsörjarfamiljen, skriver Knocke, ”hade blivit norm 

och kvinnornas arbetskraft behövdes till den växande offentliga välfärdssektorn.”168 Knocke frågar 

sig om ”de fina deklarationerna” om jämlikhet och progressivitet mest blivit ord utan handling, och 

påpekar att invandrare är underrepresenterade där de viktiga besluten fattas och att invandrare är 

marginaliserade på arbetsmarknaden och fastlåsta till de lägst värderade arbetena. En förklaring till 

att facket inte lyckats aktivera invandrade medlemmar kan enligt Knocke vara uppdelningen ”i 'Vi' 

– det svenska facket med sina manliga klasstraditioner – och 'Dom' – invandrarna, de främmande, 

de annorlunda, de andra”.169  

 

I ”Arbetslivets omvandling: Följden för invandrarna” menar Christer Lundh att omvandlingen i 

arbetslivet har lett till nya kompetenskrav som inte matchas av invandrarna.170 Han diskuterar också 

invandrares motivation och frågar sig om det ökade antalet flyktinginvandrare kan ha gjort att den 

genomsnittliga motivationsnivån bland invandrare för att komma ut på arbetsmarknaden har 

minskat. Att ”det svenska flyktingmottagandet och bidragssystemet [...] bör minska nyanlända 

flyktingars initiativkraft är troligt, men det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning. En 

motverkande faktor är att det i de flesta kulturer är i det närmaste stigmatiserat att leva på allmosor 

och speciellt männen förväntas bidra till familjens försörjning genom förvärvsarbete.”, skriver 

Lundh.171 Han frågar sig också om diskriminering i arbetslivet kan göra att efterfrågan på 

invandrares arbetskraft har minskat. Lundh vill här skilja mellan vad han kallar 

preferensdiskriminering och statistisk diskriminering, där det förra innebär att arbetsgivaren 

föredrar svenskar framför invandrare oavsett kvalifikationer och det senare att ”arbetsgivaren 

sorterar bort invandrare (alla eller av viss nationalitet) därför att det är kostsamt att skaffa 

information om en enskild individs kvalifikationer och billigare att utgå från att individens 

kvalifikationer överensstämmer med den bild man har av hela invandrargruppen i fråga”. Lundh 

menar att det inte finns något empiriskt stöd för att någon av diskrimineringsformerna skulle orsaka 

invandrares problem på arbetsmarknaden, men håller det för troligt att nya migrationsströmmar och 

ökade krav på kompetens har ökat motiven för statistisk diskriminering, då intyg om att den 

arbetssökande ”genomgått SFI kan innebära att vederbörande pratar flytande svenska och kan 

skriva acceptabelt, eller att han knappt kan göra sig förstådd och är på gränsen till analfabet”.172  

 

Den huvudsakliga orsaken till invandrares situation på arbetsmarknaden ser Lundh dock i 

                                                
168Knocke, Wuokko, ”Sist på dagordningen? Invandringen, den invandrade arbetskraften och facket i Sverige”, 

Arbetarhistoria 1997:2, s 6. 
169Knocke, Arbetarhistoria 1997, s 8. 
170Lundh, Christer, ”Arbetslivets omvandling: Följden för invandrarna”, Arbetarhistoria 1997:2, s 13. 
171Lundh, Arbetarhistoria 1997, s 14. 
172Lundh, Arbetarhistoria 1997, s 15. 
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strukturomvandlingen, som inneburit att arbeten där det inte krävdes ”teoretisk utbildning eller bred 

kompetens och behovet av kommunikativa färdigheter eller social kompetens var litet” till stor del 

har försvunnit. Den sociala kompetensen är enligt Lundh till stor del ”kulturspecifik”, vilket ”gäller 

såväl värderingarna (religion, ideologi, könsroller, kultur) som den sociala förmågan (språket, 

kroppsspråket, umgängesformer i arbetslivet)”. Problemet har förvärrats sedan 1970-talet dels 

genom att invandrarna kommer ”från länder och kulturer som är oss mer främmande än de 

traditionella nordiska och västeuropeiska arbetskraftsinvandrarna under 1950- och 1960-talen” 

samtidigt som ”kraven på social kompetens, kunskaper i svenska och annan kulturspecifik 

kompetens” har ökat.173 Invandrare borde enligt Lundh försöka ta sig in på arbetsmarknaden genom 

att ”ta anställning i yrken som han/hon är överkvalificerad för och acceptera lägre lön”. Detta vore 

bättre än att drabbas av ”passivisering och successiv nedskrivning av humankapitalet” och om det 

”inte kan ske marknadsvägen genom löneanpassning, vilket vore den naturliga och bästa vägen, så 

måste samhället utveckla former som gör en arbetsmarknadsintegration för de nyanlända 

invandrargrupperna möjliga”.174 

 

Ett helt annat perspektiv finns hos Leif Magnusson, som i samma nummer pläderar för en 

problematisering av själva begreppet invandrare. Att prata om invandrare som en särskild kategori 

leder till en uppdelning i ett vi och dom som ”är olycklig eftersom människor ställs mot varandra på 

ett sätt som är konstlat och har föga med faktiska förhållanden att göra”.175 Betoningen på 

invandrare som ”kategori och gruppering skapar ett avstånd till människorna bakom kategorin och 

det sociala liv som man försöker avläsa och förstå”, och författaren frågar sig om inte invandrare är 

en metafor för ras, ett begrepp som är bannlyst i den svenska kontexten. ”[B]ehovet att använda en 

term för det som inte uttrycker en traditionell form av svenskhet tycks vara stark”, påpekar 

Magnusson. Det dikotoma tänkandet kring vi och dom skapar problemet med att ”etnicitetens 

betydelse tycks öka som identitetsmarkör”. Vi bör acceptera att det finns många olika sorters 

svenskheter, och istället för att tala om ”nationella och etniska identiteter som något konstant och 

orubbligt” skulle vi kunna ”ladda medborgarskapsbegreppet med en starkare betoning av nationell 

icke-etnisk tillhörighet”.176  

 

Gemensamt för artiklarna, Magnussons undantagen, är att invandrare lyfts som grupp när det gäller 

frågor om arbetsmarknad och den svenska arbetarklassens sammanhållning och splittring. Mats 

Greiff menar att det inom tidigare arbetarhistorisk forskning funnits en tendens att se klass som en 

slags grundläggande identitet, och att se genus och etnicitet som identiteter som verkat splittrande 

                                                
173Lundh, Arbetarhistoria 1997, s 15. 
174Lundh, Arbetarhistoria 1997, s 18. 
175Magnusson, Leif, ”Ett mångkulturellt Sverige som en kulturell arbetsplats: Integering och segregering”, 

Arbetarhistoria 1997:2, s 34. 
176Magnusson, Arbetarhistoria 1997, s 34. 
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på denna.177  Detta tycker jag att man kan se i flera av artiklarna. Det finns ett tydligt problemfokus, 

samtidigt som det också finns väldigt olika perspektiv under perioden. Medan Lundh skriver att 

invandrare saknar den specifika kulturella kompetens som behövs på den svenska arbetsmarkanden 

framhåller Knocke strukturell diskriminering och ett ”vi och dom-tänkande” som problematiskt. 

Även Magnusson är kritisk till detta, och vill ifrågasätta själva begreppet invandrare, som han 

menar för tankarna till ras och kategoriserar människor på ett onödigt sätt. Denna variation i 

perspektiv behandlas inte i tidigare forskning, som överhuvudtaget inte skriver in etnicitet som 

analyskategori inom fältet förrän under 2000-talet. Även om inte själva begreppet etnicitet används 

av alla artikelförfattare tycker jag ändå att det är tydligt att tidskriften behandlat denna relation även 

under 80-talet och 90-talet. Att ett mer teoretiskt perspektiv på etnicitet inte är så vanligt 

förekommande under denna period blir dock tydligt om man sätter det i relation till teoretiserandet 

av kön, som är betydligt mer utvecklat under samma tid. En rimlig tolkning av detta skulle kunna 

vara att könsperspektivet i hög utsträckning kommer från det välutvecklade kvinnohistoriska fältet, 

medan teorier om etnicitet framförallt kommer från postkoloniala studier, vilka under denna period 

inte haft så starkt inflytande på historievetenskapen.  

 

2.3.3 1999-2009 
Efter 1997 är det väldigt få artiklar med etnicitet i fokus, bara tre stycken på nästan tio år.178 Nästa 

kluster av artiklar som behandlar etnicitet finns i ett nummer från 2006, på temat ”Flyktingar och 

Folkhemmet”, och nu har det skett ett tydligt perspektivskifte. Liksom tidigare handlar flertalet 

artiklar om den svenska, framförallt den socialdemokratiska, synen på invandrare och flyktingar, 

men nu är det främst föreställningar om svenskhet och representationer av invandrade grupper som 

beskrivs som problemet. Håkan Blomqvist skriver att socialdemokratins internationalism tidigt var 

sammanflätad med nationella föreställningar, där nationstanken användes för att backa upp sociala 

och medborgerliga krav.179 Svenskhet kunde runt sekelskiftet uppfattas som ”fattiga arbetares 

dyrbaraste ägodel gentemot skrupelfria godsägare och främlingar från öster [...]”. 

Blomqvist.ex.emplifierar med socialdemokraten och marxisten Arthur Engbergs idéer om nation 

och ras, men menar att han inte var ensam om att ”förena beskrivningar av det kulturellt främmande 

och det 'lägre stående' med rasegenheter”.180 Den socialdemokratiska fosterländskheten bör finnas 

med när vi studerar partiets hantering av flyktingfrågor under andra världskriget, menar 

Blomqvist.181 En annan artikel kring ungefär samma ämne är Karin Kvist Geverts text om det 

svenska flyktingmottagandet under andra världskriget, där författaren menar att en åtskillnad 

                                                
177Greiff, 2004, s 13. 
178Appendix 1. 
179Blomqvist, Håkan, ”Socialdemokrati och svenskhet: Om den andra fosterländskhetens dubbla sidor”, Arbetarhistoria 

2006:2-3, s 10-11. 
180Blomqvist, Arbetarhistoria 2006, s 12-14. 
181Blomqvist, Arbetarhistoria 2006, s 17. 
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gjordes mellan flyktingar så att främst socialdemokratiska flyktingar togs emot, och efter att ha 

analyserat flyktingmottagandet ur ett genusperspektiv kan man dra slutsatsen att kvinnor hade 

svårare än män att passera som politiska flyktingar.182 Mikael Byström skriver om den offentliga 

diskussionen om flyktingarnas plats på arbetsmarknaden under 1940-talet, och menar att tillgång 

och efterfrågan på arbete inte var avgörande för hur synen på utlänningar formades, då man om 

balter och judar kunde hävda både att de tog svenskars arbeten och att de var arbetsskygga. Han 

menar också att ”främlingsrädslan främst visade sig på de politiska ytterkanterna, i nazist- och 

kommunistpressen”.183 Byströms artikel skiljer sig här från det flertal artiklar som framförallt 

problematiserar socialdemokratins invandrarfientlighet.  

 

Christina Johansson menar att modern svensk migrationspolitik i forskningen ofta har framhållits 

som kulturpluralistisk, en uppfattning hon vill problematisera. ”Har Sverige lagt gamla 

tankemönster som förespråkar kulturell homogenitet inom nationen bakom sig? Är invandringens 

etniska aspekter inte längre av vikt?” frågar hon sig, och menar att svaret måste sökas i de tre 

historiska tillfällen då migrationspolitiska restriktioner införts; 1960-talet, 1980-talet och 1990-

talet.184 Tidigare forskning (Johansson hänvisar här bl. a till Christer Lundh) har lyft fram 

ekonomiska och sociala skäl till att den utomnordiska arbetskraftsinvandringen stoppades på 1970-

talet, men då detta skedde innan den egentliga lågkonjunkturen menar Johansson att det är svårt att 

anföra rena ekonomiska motiv, snarare ansågs arbetskraftsinvandringen stå i vägen för Sveriges 

välfärdspolitiska ambitioner. Invandringen betraktades inte som olönsam, däremot hade 

anpassningen till det svenska samhället kommit att problematiseras. I första hand var det 

utomnordiska migranter som ansågs svåra att anpassa till samhället. Johansson menar att detta nya 

fokus på etniskt ursprung gjorde att ”negativa stereotyper av vissa invandrare kom i ljuset”, men 

också att en diskussion initierades om kulturella rättigheter för andra än den inhemska 

befolkningen.185 Trots välviljan bakom detta konstaterar Johansson att det framförallt var 

”problemfokusering på kulturell avvikelse som fick genomslag i den migrationspolitiska 

diskussionen”.186 I samband med inskränkningen av flyktingmottagandet i slutet av 1980-talet 

skapades enligt Johansson ”olika slags distinktioner mellan 'oss' och 'de andra', något som 

exemplifieras med ett uttalande av dåvarande invandrarminister Maj-Lis Lööw som upprepar ordet 

”vi” tre gånger i följd när hon motiverar varför flyktinginvandringen måste begränsas. ”Mest 

sannolikt”, skriver Johansson, ”är det nationalstaten Sverige och dess befolkning som hon har i 

                                                
182Kvist Geverts, Karin, ”Utlänningsbyråns nålsöga: 'Judiska invandrare' och 'politiska flyktingar i egentlig mening' 

1938-1939”, Arbetarhistoria 2006:2-3, s 24-29. 
183Byström, Mikael, ”Goda självförsörjare eller främmande råttor? Den offentliga diskussionen om flyktingarnas plats 

på arbetsmarknaden 1942-1947”, Arbetarhistoria 2006:2-3, s 30-35. 
184Johansson, Christina, ”De svåranpassade: Utpekanden och särbehandling i svensk migrationspolitik”, Arbetarhistoria 

2006:2-3, s 61. 
185Johansson, Arbetarhistoria 2006, s 62. 
186Johansson, Arbetarhistoria 2006, s 63. 
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åtanke när hon använder ordet 'vi'. Genom denna iscensättning skapas en föreställning om att det 

finns ett 'vi', ett svenskt folk, som förvisso är ansvarstagande, men att 'de andra', de som hör hemma 

någon annanstans, nu har blivit för många.”187 Johansson hänvisar till Liisa Malkkhi och menar att 

det i den svenska migrationspolitiska debatten finns mycket av en ordning där människor binds till 

geografiska platser, kulturer och nationer, och där man hänvisar t.ex. till rötter för att binda 

människor till vissa platser. Vissa flyktinggrupper pekas ut som hemmahörande någon annanstans, 

”och som alltför avvikande från något som anses vara svenskt”.188 Det är ur ett etnicitetsperspektiv 

särskilt intressant att notera att detta särskilt gäller grupper som kan förknippas med islam, skriver 

Johansson, och hänvisar till Edward Said som ”visat hur Österlandet och islam i samhällsdebatten 

ofta får stå för en motbild till vad västerlandet anses vara”.189 

 

Under denna period har fokus flyttats till svenska rasistiska föreställningar från andra världskriget 

och framåt. Det är inte längre invandring eller invandrare som är utgångspunkten, utan själva synen 

på invandring och hur denna tagit sig uttryck i t.ex. svensk flyktingpolitik. En mycket kritisk 

hållning genomsyrar artiklarna, där arbetarrörelsens roll ifrågasätts och själva föreställningen om 

det nationella problematiseras. Det är också ett mer teoretiskt perspektiv som framkommer, och en 

större samstämmighet mellan de olika artikelförfattarna, jämfört med perioden innan. Byström 

bestrider det som anförts i artiklar under tidigare perioder om situationen på arbetsmarknaden som 

grunden för arbetarklassens inställning till invandring. Han menar att man på samma gång kunde 

hävda att invandrare tog svenskars arbeten och att de var arbetsskygga.  

 

2.3.4 Sammanfattning 
Den mest framträdande tendensen i materialet är att när etnicitet behandlas är det framförallt i 

sammanhanget invandring eller invandrare som grupp. Etnicitet betraktas alltså inte i särskilt stor 

utsträckning som något svenskar har. Utifrån intersektionell och postkolonial teori kan detta 

uttryckas som att det omarkerade, alltså det svenska, förbli omarkerat, medan icke-svenskar 

tillskrivs, och grupperas utifrån, etnicitet. Karlsson pläderade 1998 för problematisering av 

arbetarens svenskhet, något som alltså endast i marginell utsträckning infriats drygt tio år senare. 

Däremot kan man se en tydlig utveckling från ett fokus på invandrarna som ett problem för 

arbetarrörelsen till artiklar om invandrares dåliga villkor i det svenska samhället och framförallt på 

arbetsmarknaden. Titlarna på temanumren från 1988 (”Arbetarrörelsen och invandringen”) 

respektive 1997 (”Invandrarna i arbetarrörelsen”) har snarlika namn, men här finns ändå en central 

skillnad i problemformulering. Under undersökningsperiodens sista år är det framförallt den 

svenska (och socialdemokratiska) flyktingpolitiken som beskrivs som problemet. En majoritet av 
                                                
187Johansson, Arbetarhistoria 2006, s 63. 
188Johansson, Arbetarhistoria 2006, s 64. 
189Johansson, Arbetarhistoria 2006, s 65. 
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artiklarna har ett tydligt klassperspektiv, framförallt i bemärkelsen att invandrare främst framträder i 

rollen som arbetare. Lars Edgren ser under 2007 ett ökat intresse för invandringens betydelse för 

arbetarrörelsen, vilket kan diskuteras utifrån mitt material. Just detta forskningsproblem är i 

Arbetarhistoria betydligt mer framträdande i slutet av 80-talet och under 90-talet, medan det alltså 

är ett intresse för svensk flykting- och migrationspolitik som karaktäriserar 2000-talet. Det är dock 

genomgående under hela undersökningsperioden att det främst är i relation till arbetarrörelsen som 

etnicitet förekommer, och 2007 utkom ett temanummer om arbetskraftsinvandring, vilket visar att 

detta forskningsområde inte försvunnit, även om problembeskrivningarna skiljer sig något från 80-

talets och 90-talets.  

 

2.4 Klass 

2.4.1 Övergripande tendenser 
I en bemärkelse kan man hävda att alla artiklar i tidskriften handlar om klass, tidskriften behandlar 

ju arbetarklassens och arbetarrörelsens historia. Jag har dock, som jag tidigare anfört, valt ut de 

artiklar som lyfter klass till diskussion, genom att problematisera klassbegreppet eller plädera för en 

särskild förståelse av det. Jag har hittat 15 artiklar som handlar om klass i denna bemärkelse. 

Samtliga förekommer efter 1991, och fem av dem i temanumret ”Tänka om klass” från 2008. De 

ämnen artiklarna behandlar är, i ungefärlig kronologisk ordning, en förändrad klasstruktur kopplad 

till industrisamhällets vara eller icke vara, etnisk skiktning av arbetarklassen och konstruktionen av 

klass i olika sammanhang.  

 

2.4.2 1988-1998 
De artiklar som handlat om kön i relation till klass har indirekt teoretiserat kring klassbegreppet. 

Men första gången klassbegreppet i sig hamnar i fokus är i ett nummer av tidskriften från 1991 med 

temat ”Arbetarlitteraturen”. Här diskuteras klassbegreppet och klassamhällets vara eller icke vara i 

relation till frågeställningen om den framtida arbetarlitteraturens existens och utformning.190 

Författaren Philippe Bouquet skriver att arbetarlitteraturen har ändrats och det har även samhället. 

Dock, skriver han, ”kan [det] inte vara tal om att hävda att proletariatet är förbi: man får dagligen 

bevis om dess bestånd, även i Sverige. Men det har också ändrat karaktär. Nu går det mycket lättare 

att glida både ut ur och in i det”.191 Arbetarklassen är inte lika homogen som förr, kontorister skulle 

förr aldrig ha räknats till arbetarklassen och nu har vissa av dem det värre än vissa arbetare. Han 

menar också att själva arbetet i sig förändrats där ”kroppsarbetet [...] inte längre [är] det värsta, dess 

                                                
190Arbetarhistoria 1991:2-3. 
191Bouquet, Philippe, ”Arbetarlitteraturens vara eller icke-vara i nutiden”, Arbetarhistoria 1991:2-3, s 11. 
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roll har tagits över av de smutsiga jobben, som till stor del utförs av invandrad arbetskraft”.192 Hans 

Lagerberg jämför arbetarlitteraturen under 1930-talet med dess förutsättningar under 1990-talet och 

menar att även om arbetarlitteraturen överlevde utropandet av dess död efter Ivar Lo-Johanssons 

bortgång kan vargen ändå komma en dag. Visserligen, menar han, kan man påstå att det inte finns 

några tendenser på att klassamhället håller på att upplösas, och att det därför också kommer att 

finnas konstnärer som angriper det, men eftersom det inte finns någon ”historiens rätt” finns det 

ingen given utgång.193 Lagerberg skriver att arbetarrörelsen befinner sig i kris och att vi är besvikna 

över ”det moderna projektet, och även om vi kämpar för att behålla tron på att kaos ska vara möjligt 

att hantera har talet om postmodernism satt sina spår”. [---] Socialismen kom inte, klassamhället 

lever vidare med annan puts, arbetet har blivit lite bättre betalt men ger lika lite som tidigare 

arbetaren tillfredsställelse [...]”.194 Lagerberg tror att det kommer att finnas samhällskritisk litteratur 

även i framtiden, men vad den kommer att kallas blir beroende av huruvida det kommer att finnas 

någon arbetarklass. Klassen lever än menar han, ”även om man ibland undrar var klasskänslan 

finns”. Även om kollektiven tenderar att lösas upp och gränserna suddas ut mellan arbetare och 

tjänstemän är arbetsprocessen sig lik. Industrisamhället dör men ”det hierarkiska samhället dyker 

upp i nya skepnader”.195 Bernt-Olov Andersson skriver att vi tidigare tydligt kunnat definiera oss 

som arbetare, ”men genom utbildning och nya arbetsprocesser har begreppet slätats ut på samma 

sätt som skett inom politiken”. Men trots försök att kalla saker vid andra namn så finns 

klassamhället kvar. Makten har dock idag ”flera raffinerade metoder att slå blå dunster i arbetarnas 

ögon [...] och ett av de effektivaste sätten är att ”företagsledarna lyckas inbilla oss att vi inte alls är 

några arbetare utan en slags tjänstemän med utsikter att avancera [...]”.196  

 

Såväl Bouquet som Lagerberg och Andersson tycks diskutera klass i dialog med en föreställning 

om arbetarklassens utdöende eller ändrade karaktär. Vem som påstår detta framgår inte, och det 

finns inte tidigare i tidskriften några artiklar där detta hävdas. Samtliga polemiserar dock mot ett 

påstående om klassamhällets försvinnande, och framhåller att det som sker inte är några 

grundläggande förändringar utan bara sker inom systemet. Medan Bouquet och Lagerberg betonar 

arbetarklassens ökade heterogenitet och utsuddade gränser mellan arbetare och tjänstemän skriver 

Andersson att det är företagsledarna som vill få oss att tro att vi nu alla är tjänstemän, men att detta 

bara är att kalla saker för andra namn.  

 

En text om klass som formmässigt skiljer sig från andra bidrag är Göran Greiders dikt ”När 

                                                
192Bouquet, Arbetarhistoria 1991, s 11. 
193Lagerberg, Hans, ”Guldålder och kris? Funderingar över arbetarlitteraturens 30-tal och 90-tal”, Arbetarhistoria 

1991:2-3, s 13. 
194Lagerberg, Arbetarhistoria 1991, s 15. 
195Lagerberg, Arbetarhistoria 1991, s 18. 
196Andersson, Bernt-Olov, ”Arbetarlitteraturens framtid”, Arbetarhistoria 1991:2-3, s 21. 
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fabrikerna tystnar”, publicerad i ett nummer från 1996. Jag har valt att citera ett antal strofer ur 

Greiders dikt då jag tycker att den liksom de vetenskapliga artiklarna är inlägg i en diskussion om 

klass. Greider skriver: 

 

Produktionen slår nya rekord för varje 

konjunkturcykel men inget kollektiv intar gatorna tidiga gryningar, sena eftermiddagar. 

När fabrikerna tystnar kommer det en  

tystnad också över samhället – nu töms en av de  

största politiska scener vårt samhälle kände till. 

Sandviken, Kockums, Götaverken, Domnarvet: det fanns namn som genljöd av tusenden. 

Nej, arbetarklassen minskar inte i storlek; 

Landsorganisationen är större än någonsin. 

Klassen sprids bara ut, upprymdhetens ögonblick blir färre. 

Klasskänslans symboliska sida mattas av. 

 

[---] 

 

Bilden av arbetarklassen är fast i århundradena. 

Mycket av framtiden hänger på om  

den bilden i tid ska hinna ställas om. 

Verkligheten är snabbare än politikens symboler. 

 

Växeltelefonister arbetar hemma vid köksbordet,  

ensamma, utan kontakt med arbetskamrater. 

Vårdbiträden i hemtjänsten går en efter en 

ut ur portarna; en morgon är de tillsammans  

fler än alla industriarbetare. 

 

Vad för slags värld uppstår ur detta?197 

 

Greiders dikt behandlar samma sak som Bouquet, Lagerberg och Anderssons artiklar, nämligen ett 

klassamhälle och en arbetarklass i förändring. Klassen försvinner inte med fabrikernas nedläggning, 

utan får bara en annan karaktär. Bilden av arbetarklassen är kopplad till industriarbetet, men andra 

grupper, t.ex. växeltelefonister och vårdbiträden, kommer en dag att vara fler än industriarbetarna. 

Här menar jag att Greider ger uttryck för en syn på arbetarklassen som heterogen, där han lyfter 

                                                
197Greider, Göran., ”När fabrikerna tystnar”, Arbetarhistoria 1996:3, s 30-33. 
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fram traditionella kvinnoyrken, om än utan att skriva att det är just det. I materialet har jag funnit 

det ovanligt att kvinnliga arbetare lyfts fram utan att man påpekat att det handlar just om kvinnor.  

 

Gösta Arvastsons artikel ”Etnisk rotation i bilindustrin: Internationella jämförelser” finns i 

temanumret ”Invandrarna i arbetarrörelsen” från 1997, och skulle också kunna sorteras in under 

analyskategorin etnicitet. Jag uppfattar dock att det är runt klassförutsättningarna författaren i 

huvudsak resonerar, men artikeln är en av få som skriver teoretiskt om både klass och etnicitet. På 

1970-talet, skriver Arvastson, var det klassförhållandena som stod överst på dagordningen och 

kulturen beskrevs som ”styrd av makter som låg utanför människan”, betingade av position i 

produktionsprocessen. Under 1980-talet skapade ”den fria marknaden [...] ett intresse för nationella 

grupper, som kunde sorteras i termer av arbetsmoral och produktivitet. Samtidigt började 

konflikterna på arbetsplatserna få kulturella förtecken” och motsättningarna ökade mellan svenskar 

och invandrare.198 Konsten att framställa den egna identiteten har gått ut på att beskriva de Andra i 

nedsättande termer”.199 Vi upptäcker nu att det förekommer en liknande folksortering på 

arbetsplatserna som under ”de mörka åren i Europa”. Att den homogena klasstrukturen lösts upp 

innebär inte enligt Arvastson att klassproblematiken försvunnit. ”Etnicitet och klass [...] talar olika 

språk och beskriver en ny form av social fragmentarisering.”200 Under 1990-talet har, menar 

författaren, klassförutsättningarna blivit mer osäkra, då vi inte längre ser ”med samma självklarhet 

på en klassproblematik när de välkända orden försvunnit ur medierna, och när arbetsplatserna 

successivt spelat ut sin roll som klasskampens vardagsmiljö”.201 Under 1980- och 90-talen trädde en 

kunskapsklass fram och det skedde en ”förflyttning av människor från produktion till 

reproduktion”.  Människans position i produktionsprocessen, skriver Arvastson, kan vara svårare att 

se när hon blivit arbetslös och saknar majoritetsbefolkningens rättigheter, ”vilket är den vanliga 

situationen bland invandrare i Europa, men hennes strategier för överlevnad förenar henne med en 

utsorterad fattigklass. Det ger näring åt kulturella nyskapelser, alternativa arbetsmarknader och 

'ethnic enterprises', som lindrar effekterna av svackorna på arbetsmarknaden”. Vad vi behöver, 

konkluderar han, är en etnografi som kan förena kultur och klass, och som ”fångar in de 

ekonomiska realiteter som bestämmer uppkomsten av nya grupper, [...] [vilka] i medierna beskrivs 

som främmande kulturer”.202 

 

Jag tolkar Arvastson som att han menar att etnisk stratifiering är ett resultat av den fria marknaden 

på 80-talet, där nationalitet blev en grund för sortering av arbetarklassen. Konflikter gavs kulturella 

förtecken och detta löser upp en homogen klasstruktur, där invandrare genom sin situation på 

                                                
198Arvastson, Gösta, ””Etnisk rotation i bilindustrin: Internationella jämförelser”, Arbetarhistoria 1997:2, s 10. 
199Arvastson, Arbetarhistoria 1997, s 10. 
200Arvastson, Arbetarhistoria 1997, s 10. 
201Arvastson, Arbetarhistoria 1997, s 11. 
202Arvastson, Arbetarhistoria 1997, s 12. 
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arbetsmarknaden utgör klassens lägsta skikt. Arvastsons formulering om att ekonomiska realiteter 

bestämmer uppkomsten av nya grupper samt att dessa sedan beskrivs som främmande kulturer visar 

att han tycker att etniska motsättningar snarast är konstruktioner som har sin grund i 

klassförhållanden, men att vi för att kunna studera detta behöver ta hänsyn till både kultur och klass. 

 

I en artikel från 1998 diskuterar Rune Nordin vad en arbetarrörelse egentligen är, och om 

socialdemokratin och Vänsterpartiet kan kallas arbetarrörelser. Den gamla klasstrukturen har i takt 

med den tekniska utvecklingen alltmer brutits upp och ”ordet arbetare har fått en negativ klang”. 

Det ses som föråldrat och har låg status och tjänstearbetare som t.ex. vårdanställda och 

handelsanställda har svårt att räkna sig som arbetarklass. ”Självklart”, skriver Nordin, ”kan inte den 

gamla marxistiska tolkningen av arbetarklass gälla, den som innefattade endast kroppsarbetare i 

huvudsak inom industrin. En mera tidsanpassad tolkning måste till.” Han menar att alla 

löneanställda som saknar makt över sitt arbete, både varuproducerande och tjänsteproducerande, 

bör räknas till arbetarklassen. Inom LO har begreppet arbetare alltmer ersatts av begreppet löntagare 

vilket Nordin ser som problematiskt då ”en arbetare alltid är en löntagare men en löntagare [...] i allt 

mindre utsträckning [är] arbetare”.203 Kännetecknet för en arbetare, skriver Nordin, måste vara att 

den består av och styrs av arbetare, vilket gör att varken det socialdemokratiska partiet eller 

Vänsterpartiet är arbetarrörelser.204  

 

Samtliga artiklar jag presenterat från denna period har det gemensamt att de diskuterar klass utifrån 

uppfattningen om ett klassamhälle i förändring, och hur detta påverkar arbetarklassens struktur eller 

synen på denna. Det Nordin uppfattar som den marxistiska definitionen av arbetarklass menar han 

är föråldrad och anser att begreppet måste breddas. Precis som hos Bouquet, Lagerberg och 

Anderson är det vem som egentligen är arbetare som är i fokus, och vilka begrepp som ska 

användas. Det är dock inte en särskilt teoretiskt betonad diskussion som framträder i artiklarna.  

 

2.4.3 1999-2009  
Ett inlägg om klass finns i Staffan Strannes recension av Kerstin Norlanders avhandling, där 

Stranne menar att Norlander framställer begreppet arbetarklass som för oproblematiskt i det att 

klasstillhörigheten bestäms av relation till produktionsmedlen. Om man äger produktionsmedel 

tillhör man borgarklassen och om man lönearbetar arbetarklassen, vilket Stranne menar innebär att 

både ”den okvalificerade arbetaren utan vare sig ägande, utbildning eller kontroll över sitt arbete 

som den anställde direktören med skyhög lön, gedigen utbildning och nästan fullständig kontroll 

över arbetssituationen” tillhör samma klass. Såväl denna framställning, där ägande bara blir en i 

                                                
203Nordin., Rune, ”Arbetarrörelsen, klassen och socialdemokratin”, Arbetarhistoria 1998:1-2, s 13. 
204Nordin, Arbetarhistoria 1998, s 14. 



  57 

raden av företeelser, som författarens hänvisning till Erik Olin Wrights klassdiskussion, gör det 

tydligt att han är kritisk till det ursprungliga marxistiska klassbegrepp som han ser hos Norlander. 

Han vill även ”efterlysa problematisering av samspelet mellan kön och klass inom 

arbetarklassen”.205  

 

Den norska arbetarrörelsen i spänningen mellan klass och folk är ämnet för Inger Björnhaugs artikel 

från 2005. ”Folk” måste i ett analytiskt sammanhang enligt författaren ses som ett relationellt 

begrepp, vilket innebär att det som framstår som en egenskap hos en grupp egentligen bara är en 

kontrast gentemot en annan grupp. Vem som definierar sådana skillnader blir här centralt, och 

denna möjlighet har legat hos de som haft den politiska och intellektuella makten. Det betyder inte, 

skriver Björnhaug, att det inte finns något verkligt bakom begreppet, men vad detta är är inte givet. 

I spänningen mellan idealfolket och det verkliga folket finns en nyckel till förståelsen av 

arbetarrörelsens historia.206 För att definiera sig var rörelsen tvungen att avgränsa sig från det 

folkliga och en sådan avgränsning var arbetarklassen, där spänningen mellan det ideala och det 

verkliga följde med. På så sätt konstituerades och konstruerades arbetarklassen samtidigt, en verklig 

klass men också en idealiserad klass. Denna historiska process kan enligt Björnhaug ses som en 

konstruktionsprocess men med bas i verkliga arbetare. Det ideala understryks av att hantverkare och 

järnarbetare fick representera arbetarklassen. Konstruktionen av den ideala klassen tolkas av 

författaren in i ett sammanhang där arbetarrörelsen inte bara ville skapa ett nytt samhälle utan också 

nya människor.207 För att åstadkomma detta var man tvungen att distansera sig från det folkliga och 

spontana, och arbetareliten, som existerade i verkligheten, var de som skulle genomföra 

omdaningsprocessen från verklig klass till idealklass.208 

 

2008 tillägnas klassbegreppet ett temanummer med titeln ”Tänka om klass”, innehållande bidragen 

från en session under historikermötet med samma tema. I sin artikel gör Ulrika Holgersson en 

ganska utförlig redogörelse för den sociologiska klassdebatten och klassanalysen hos bl.a. Marx och 

Weber, vilka enligt Holgersson ”formar [...] vad man skulle kunna kalla en stor modern berättelse 

om klass”. Holgersson menar att diskussionerna om klass ofta handlat om objektiva indelningar av 

olika grupper, men att vi istället bör fokusera på ”just dessa processer av klassificering i sig 

själva”.209 Hon beskriver det hon ser som övergången från industrisamhälle till ett post- eller 

senmodernt kunskapssamhälle, där konsumtion och kultur styr istället för produktion och ekonomi. 

Den akademiska klassdebatten följde enligt Holgersson med dessa samhällsförändringar.210 Hon 

                                                
205Stranne, Staffan, ”Kerstin Norlander: Människor kring ett företag”, Arbetarhistoria 2001:1, s 51. 
206Björnhaug, Inger, ”Arbejderbevegelsen – en folklig bevegelse?”, Arbetarhistoria 2005:1-2, s 104. 
207Björnhaug, Arbetarhistoria 2005, s 106-107. 
208Björnhaug, Arbetarhistoria 2005, s 111. 
209Holgersson, Ulrika, ”Hur ska vi förstå klass i historien och idag?”, Arbetarhistoria 2008:3-4, s 10. 
210Holgersson, Arbetarhistoria 2008, s 12-13. 
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vänder sig mot marxismens uppdelning av samhället i bas och överbyggnad, där det är basen som i 

slutändan bestämmer samhällets kulturella och ideologiska uttryck och människors medvetande och 

identiteter. En sådan uppdelning mellan materiell värld och språk och kultur ”där kollektiva enade 

klassubjekt ställs mot varandra, förmår inte ta hänsyn till de förhållanden som råder i dagens 

globaliserade värld där identiteter inte längre ses som relativt stabila, utan sammansatta, 

komplicerade och undflyende, och där stridigheter runt genus, sexualitet, etnicitet, religion och så 

vidare börjat spela en allt större roll vid sidan av klasskampen”. Det är språket som skapar 

människors erfarenheter snarare än tvärtom, vilket innebär att vi inte kan nå en objektivt sann bild 

av verkligheten. Berättelsen om klass, skriver Holgersson, är teleologisk i det att det redan från 

början är självklart för Marx att ”det ska växa fram en klass arbetare med stort A”, på så sätt har det 

förflutna ett facit. För att komma ifrån detta måste vi ”lämna den stora moderna klassberättelsen 

därhän” till förmån för ”en bredare berättelse, som innefattar såväl kultur som ekonomi, konflikt 

och hierarki”.211 Detta kan vi uppnå om med hjälp av kulturanalysen, och om vi börjar se klass som 

klassificering och inte ”en objektivt räknebar kategori, utan som något som konstrueras, som vi 'gör' 

[...] precis som vi också gör könsskillnader eller genus.212 

 

I samma nummer skriver Lars Edgren om kyrkbänkar och begravningsplatser, och argumenterar för 

att den rumsliga uppdelningen i var folk satt i kyrkan och var de blev begravda både skapade och 

upprätthöll sociala skillnader, vilka inte bara kan härledas till ekonomiska förhållanden.213 Det 

faktum att klass ersatts med kultur och språk har haft stora fördelar men också ett pris i att det 

”blivit svårt att ställa de frågor om ojämlikhet som man tidigare försökte fånga med 

klassbegreppet”.214 Däremot finns det nu enligt Edgren möjligheter att närma sig frågor om social 

struktur från nya utgångspunkter om att sociala skillnader ”hela tiden måste skapas och 

upprätthållas i det vardagliga samspelet mellan människor”. Edgren utgår från Pierre Bourdieus 

kapitalteorier, och menar att klasskillnader är ”beroende av att kulturella distinktioner upprättas som 

markerar överordnade klassers överlägsna tillgångar till symboliskt kapital”.215 Trots kritiken mot 

Bourdieu om att hans teori inte är så bra på att förklara förändring menar Edgren att om ”en ordning 

[upprätthålls] av [...] praktiker som organiserar det sociala rummet, blir det [...] möjligt att utmana 

ordningen inom ramen för dessa [...]”. Edgren sammanfattar med att plädera för att den 

kulturhistoriska inriktningen kan inspirera till nya sätt att analysera klass, där det inte längre 

betraktas som något objektivt. ”Det viktiga”, avslutar han, ”är inte att fastställa hur många klasser 

det finns eller att föra enskilda individer till rätt klass, utan att studera [...] de processer där 

                                                
211Holgersson, Arbetarhistoria 2008, s 14. 
212Holgersson, Arbetarhistoria 2008, s 15. 
213Edgren, Lars, ”Kyrkbänkar och begravningsplatser: Att studera sociala hierarkier i 1700-talets Malmö”, 

Arbetarhistoria 2008:3-4, s 32. 
214Edgren,  Arbetarhistoria 2008, s 33. 
215Edgren, Arbetarhistoria 2008, s 33. 
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skillnader etableras i vardagen.”216  

 

Hos Björnhaug finns det angreppssätt som sedan preciseras teoretiskt av Holgersson och Edgren, 

nämligen att klass är en konstruktion snarare än en faktiskt.ex.isterande social relation som finns 

oavsett vad vi benämner den som. Björnhaug menar visserligen att den idealarbetare som 

arbetarrörelsen försökte konstruera hade sin bas i verkliga arbetare, men fokus ligger ändå på 

skapandet av en grupp utifrån föreställningar om denna. Holgersson pläderar för en 

poststrukturalistisk förståelse av klass, där det är själva processen av klassificering som blir 

intressant att studera. Det är inte materiella förhållanden som skapar våra erfarenheter utan språket. 

Edgrens artikel exemplifierar en studie utifrån ett sådant perspektiv, där det är skapandet av 

skillnader i vardagen som står i fokus.  

 

2.4.4 Sammanfattning 
Det finns i tidskriften en tydlig utveckling mot en poststrukturalistisk förståelse av klass, som är 

helt dominerande i temanumret från 2008. Detta överensstämmer med den omvärdering av 

klassbegreppet som bl. a van der Linden och Heerma van Voss beskriver som en av fältets stora 

förändringar.217 Däremot ger inte materialet i särskilt stor utsträckning uttryck för den uppfattning 

som van der Linden och Heerma van Voss menar står mot den poststrukturalistiska, där 

klassbegreppet används men tillskrivits fler aspekter än tidigare. Överhuvudtaget finns i tidskriften 

ingen direkt debatt om klassbegreppet, i bemärkelsen att olika artikelförfattare går i polemik med 

varandra.    

 

Jag kan inte låta bli att förvånas över det faktum att det inte 1991 inte finns några artiklar som 

teoretiserar klass, om man bortser från de som pläderar för att både kön och klass är centrala 

analyskategorier. Visserligen kan den aktuella diskussionen om klassbegreppet kopplas till den 

poststrukturalistiska vändningen, men detta hade ju inte behövt innebära att 70-talet och 80-talet 

inte skulle innehålla en enda artikel med klassbegreppet i fokus. Jag tillåter mig här att spekulera 

kring om det kan bero på att en marxistiskt inspirerad förståelse av klass under denna period var en 

självklarhet, och att klassbegreppet därför inte diskuterades. Att denna marxistiska förståelse skulle 

kunna komma till uttryck i ett bemötande av pläderingen för ett diskursivt klassbegrepp är inte 

orimligt att tänka sig, men så har inte varit fallet.  

 

 

                                                
216Edgren, Arbetarhistoria 2008, s 38. 
217 Van der Linden & Heerma van Voss i van der Linden & Heerma van Voss, 2002, s 21. 
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2.5 Intersektionella inslag 

2.5.1 Övergripande tendenser 
I min genomgång av materialet hittade jag totalt 15 artiklar som behandlar både klass, kön och 

etnicitet. Fem av dem gör det på ett sådant sätt att de kan tillskrivas en intersektionell ansats, varav 

en är en recension av Paula Mulinaris bok om servicearbete som bygger på ett intersektionellt 

perspektiv och en är en rapport från en internationell konferens på temat feministisk arbetarhistoria, 

arrangerad av ARAB.218  

 

Även om inte artikelförfattarna själva använder begreppet intersektionalitet för att beskriva det de 

själva gör menar jag att dessa artiklar utgör exempel, om än sällsynta, på hur klass, kön och etnicitet 

analyserats tillsammans i tidskriften. Intersektionalitet används då i en vid bemärkelse som analys 

av samverkan mellan klass, kön och etnicitet.  

 

2.5.2 1999-2009 
I artikeln ”Att skapa sitt liv i Sverige: Två invandrade kvinnor berättar” skriver Wuokko Knocke att 

kvinnliga immigranter osynliggjorts trots att de statistiskt fram till mitten av 1950-talet var fler än 

männen, och att de var aktiva på arbetsmarknaden tidigare och i större omfattning än svenska 

kvinnor.219 Trots detta var det bilden av invandraren som man och arbetare som dominerade i den 

gängse föreställningen. ”Man blundade för eller ignorerade att även invandrare är kvinnor och 

män”, skriver hon. Visserligen drabbades båda könen av ”den maktlöshet som deras invandrarstatus 

medförde” men för kvinnorna innebar ”den starkt könssegregerade arbetsmarknaden att de 

drabbades av dubbel underordning dels som invandrare dels på grund av sin könstillhörighet”.220 

Kvinnorna fyllde en funktion som arbetskraft för lågkvalificerade jobb, som den inhemska 

arbetskraften inte ville ha. ”Man kan säga”, skriver Knocke, ”att klass, kön och etnicitet sammanföll 

på ett för arbetsmarknaden lyckosamt sätt.”221 Avslutningsvis konstaterar hon att ”de tre socialt 

organiserande principerna klass, kön och etnicitet varit avgörande för hur invandrade kvinnors 

möjligheter till arbete och försörjning tett sig under olika konjunkturella och strukturella perioder på 

arbetsmarknaden”.222  

 

I nr 2-3 2007 finns en artikel av Franca Iacovetta om italienska arbetarkvinnor i USA och Kanada, i 

vilken samverkan mellan klass, kön och etnicitet är central. ”[T]rots 30 år av feministisk 

                                                
218 Andersson, Jenny, “I servicearbetets tjänst – Paula Mulinari: Maktens fantasier, servicearbetets praktik”, 

Arbetarhistoria 2008:2; Sangster,  Joan, “Labouring Feminism and Feminist Working-class History in Europe and 
Beyond– Conference Report”, Arbetarhistoria 2009:1-2. 

219Knocke, Wuokko, ”Att skapa sitt liv i Sverige: Två invandrade kvinnor berättar”, Arbetarhistoria 2004:4, s 12. 
220Knocke, Arbetarhistoria 2004, s 13. 
221Knocke, Arbetarhistoria 2004, s 15-16. 
222Knocke, Arbetarhistoria 2004, s 19. 
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arbetarhistoria som har kunnat visa på det symbiotiska förhållandet mellan genus och klass (och, i 

mindre utsträckning, ras/etnicitet)” finns det enligt Iacovetta ett fortsatt motstånd mot 

genustolkningar av arbetarhistoria.223  I de USA-dominerande paradigmen om italienska arbetare 

utgjordes en central stereotyp av ”framställningen av italienska arbetare som i grunden apolitiska 

[...] vars lojaliteter till familjen överskuggade alla andra hänsyn, däribland klassolidariteten [...]”. 

Mest patologiserade var italienska kvinnor som framställdes som ”de mest hemmabundna och 

undergivna av immigrantkvinnorna och som nära nog frånvarande i militanta och radikala 

kretsar”.224 Genom genusanalyser och transnationella perspektiv menar Iacovetta att 

begränsningarna i detta paradigm kan avslöjas. Bl. a visar hon på en alternativ tolkning av den 

nord-syd-dikotomi som skiljer mellan ett förmodernt Syditalien med instängda kvinnor och ett 

industrialiserat Norditalien med lönearbetande män. Snäva definitioner av vad som är politik har 

enligt Iacovetta bidragit till att osynliggöra de italienska kvinnornas politiska aktivism.225 ”För 

italienska immigrantkvinnor”, skriver hon, ”var arbetaraktivism och politisk aktivism inte en kamp 

för autonom individualism, lika rättigheter och ekonomiskt oberoende, såsom de var för 

angloamerikanska feminister som i högre grad tenderade att uppfatta kvinnors frigörelse i termer av 

en liberal diskurs om individuella rättigheter och medborgarskap.” Militant verksamhet var fullt 

förenligt med kvinnornas identiteter, vilket pekar på att vi behöver ifrågasätta och relativisera ”de 

vita, nordamerikanska kvinnornas föreställningar om genusmässig respektabilitet”.226  

 

Den sista artikeln som har en form av intersektionell analys är Emma Strollos ”Från pigjobb till 

hushållsnära tjänster – ett historiskt perspektiv”, där hon undersöker hur föreställningar om genus, 

klass och ras/etnicitet har reproducerats i debatten om hushållsnära tjänster. Införandet av 

skattelättnader för sådana tjänster ”skulle kunna innebära en ökad jämställdhet [...] på bekostnad av 

jämlikhet mellan olika klasser. [---] Eftersom det dessutom ofta är utländska kvinnor som utför 

hushållstjänster kan det också råda maktförhållanden som har samband med nationalitet eller 

'ras'/etnicitet”. Här finns det alltså enligt Strollo en spänning mellan minskning av ojämlikhet 

mellan könen och minskning av ojämlikhet mellan kvinnor.227 Istället för att erkänna detta ”formas 

en diskurs om 'hushållsnära tjänster' som man laddar med positiva ideal som valfrihet, jämställdhet 

och arbete”.228 Genom att konstruera ett nytt begrepp försöker man uppvärdera yrket, vilket 

”knappast förändrar arbetets könsuppdelade, klassmärkta och rasifierade strukturer”.229 

 

                                                
223Iacovetta, Franca, ”Exilradikaler och jordnära militanta aktivister: Italienska arbetarkvinnors internationalism i USA 

och Kanada”, Arbetarhistoria 2007:2-3, s 17. 
224Iacovetta, Arbetarhistoria 2007, s 18. 
225Iacovetta, Arbetarhistoria 2007, s 21. 
226Iacovetta, Arbetarhistoria 2007, s 24-25. 
227Strollo, Emma, ”Från pigjobb till hushållsnära tjänster – ett historiskt perspektiv”, Arbetarhistoria 2009:1-2, s 21. 
228Strollo, Arbetarhistoria 2009, s 25. 
229Strollo, Arbetarhistoria 2009, s 27. 
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2.5.3 Sammanfattning 
Gemensamt för dessa artiklar är att de ifrågasätter förekomsten av homogena grupper och vill ta 

hänsyn till klass, kön och etnicitet simultant, genom att fokusera på olika sociala relationers 

samverkan i specifika sammanhang. Hos Knocke finns en kritik mot att invandrare framställs som 

en homogen grupp, och hon framhåller att även invandrare består av kvinnor och män. Hon utgår 

från en förtryckssamverkan mellan klass, kön och etnicitet och menar att alla tre krävs för att 

förklara invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden. Iacovettas fokus ligger på den 

patologisering som sker av vissa migrantgrupper, och på att inte alla kvinnor har samma sätt att 

bedriva feministisk kamp. Strollo adresserar problematiken med att en kvinnogrupps ökade 

könsjämlikhet i förhållande till sina män kan innebära andra kvinnogruppers ökade klass- och 

könsojämlikhet.  

 

Ruth Frager påpekar i sin artikel om kanadensisk arbetarhistoria att historiker som bidragit till 

kunskap om kön och klass sällan har inkorporerat etnicitet, liksom forskningen om etnicitet och 

klass sällan inkorporerat kön.230 Detta gäller även för tidskriften Arbetarhistoria, i vilken det är 

sällsynt med artiklar som behandlar klass, kön och etnicitet samtidigt. Artiklarna om kvinnor 

behandlar ofta en klass-könsproblematik, men etnicitet är sällsynt i denna kombination. Det 

framkommer också hos Berggren och Wallengren att intersektionalitetsforskning är på intåg, men 

inte slagit igenom än.  

 

                                                
230Frager, Ruth A., ”Labour History and the Interlocking Hierarchies of Class, Ethnicity, and Gender: A Canadian 

Perspective”, International Review of Social History 1999:2, s 222-223.  
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3. Sammanfattande diskussion 
Med ett intersektionellt perspektiv som analysverktyg och i relation till tidigare forskning om 

arbetarhistorians utveckling har jag undersökt hur relationerna klass, kön och etnicitet 

konceptualiserats i tidskriften Arbetarhistoria från grundandet 1977 till och med 2009. Tidigare 

historiografisk forskning har inte specifikt fokuserat på dessa relationer, och ger i huvudsak en 

väldigt övergripande bild av fältets utveckling, där litet utrymme finns för nyanser och variation. 

Med min studie har jag velat bidra till en ökad kunskap om svensk arbetarhistoria, utifrån 

uppfattningen om att såväl klass som kön och etnicitet måste finnas med om vi ska kunna få en så 

fullständig bild som möjligt av historien och historievetenskapen.  

 

För att kunna besvara min övergripande frågeställning har jag använt mig av några mer operativa 

frågor om hur klass, kön och etnicitet har analyserats under perioden och i vilken mån de har 

analyserats tillsammans, i vilka sammanhang olika grupper och relationer har skrivits in, med 

vilken frekvens de olika analyskategorierna har förekommit samt vilka centrala debatter, 

brytpunkter och förändringar som gått att utläsa kring de olika kategorierna. Jag vill här försöka 

sammanfatta några av de viktigaste resultaten av undersökningen 

 

De flesta av de artiklar om kön eller etnicitet som finns i tidskriften har på ett eller annat sätt ett 

klassperspektiv, men att samtliga tre relationer behandlas är betydligt mer sällsynt. Ett fåtal artiklar 

med någon form av intersektionellt perspektiv finns, koncentrerade till undersökningsperiodens 

sista år. De sammanhang och ämnesområden som kön skrivs in i är framförallt arbetarklassens 

formering, arbetarrörelsens patriarkala strukturer, osynliggörande av kvinnor inom arbetarrörelsen 

men också i historieskrivningen, samt en kritik av staten som aktör i upprätthållandet av 

könsarbetsdelningen. Män, som är i fokus i en liten minoritet av artiklarna om kön, förekommer 

främst i sammanhang av formandet av maskulin arbetarkultur eller identitet. Den huvudsakliga 

debatten om kön som kommer till uttryck i tidskriften gäller själva förekomsten och användandet av 

ett könsperspektiv inom arbetarhistorien, vilket diskuteras intensivt i slutet av 80-talet. Denna 

debatt är sammanlänkad med en diskussion om relationen mellan klass och kön. Nästan hälften av 

de artiklar som behandlar kön finns i särskilda temanummer.  

 

Artiklar om etnicitet har varit betydligt färre än artiklar om kön, och förekommer inte 

överhuvudtaget under undersökningsperiodens första tio år. I slutet av 80-talet startar en debatt om 

arbetarrörelsen och invandringen, som sedan under 90-talet övergår i diskussioner om invandrares 

situation, framförallt på arbetsmarknaden. Om man gör en jämförelse mellan debatterna om etnicitet 

och kön kan man konstatera att det framförallt är kvinnor som skriver om kvinnors situation, medan 

det nästan främst är kvinnor och män med svensk bakgrund som diskuterar invandring och 
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invandrare. När det gäller kön läggs själva problemet uteslutande i isärhållandet av könen och 

osynliggörandet och underordningen av kvinnor, medan det i diskussionerna om etnicitet är en mer 

splittrad bild som framträder, där en del artiklar kritiserar det svenska samhällets strukturer medan 

andra fokuserar på invandrare och det man ser som problematiskt hos denna grupp. Under den sista 

perioden sker det ett tydligt brott mot tidigare perspektiv och problemformuleringar, och nu är det 

istället en mycket kritisk syn på den svenska statens och arbetarrörelsens flyktingpolitiska agerande 

som är i fokus. I ännu större utsträckning än med kön är artiklarna om etnicitet samlade i 

temanummer om ämnet.  

 

Innan 1991 finns inga artiklar som uttalat teoretiserar eller diskuterar klass. Under 90-talet 

förekommer inlägg om klass i spridda sammanhang, men det finns ingen uttalad teoretisk strid om 

klass som det finns om kön och etnicitet. Glidningen sker från den feministiska diskussionen om 

klass och kön på 80-talet, via 90-talets artiklar om klass i relation industrisamhällets utdöende eller 

fortsatta existens, till att nästan plötsligt övergå i 2008 års temanummer om klass som helt präglas 

av en poststrukturalistisk förståelse av sociala relationer som i första hand diskursiva 

klassificeringar.  

 

Mina resultat stödjer i stora delar det som presenterats i tidigare forskning, men visar på fler 

nyanser och en större variation än vad som där framkommit. Frågan om köns- och 

etnicitetsperspektivets integrering i fältet har inte adresserats i tidigare forskning, men det har i min 

studie framkommit att en stor del av artiklarna med dessa perspektiv varit koncentrerade till ett fåtal 

temanummer. Detta visar att det inte varit perspektiv som integrerats i tidskriften utan har behövt 

lyftas fram med extra ansträngningar. Att antalet artiklar om kön skulle öka anmärkningsvärt under 

80-talets slut hade man utifrån tidigare forskning kunnat vänta sig, men däremot inte att det sedan 

har varit ganska konstant. Det tycks alltså inte som att det är en ständigt uppåtgående kurva. Som 

Jürgen Kocka skriver tycks de teoretiska debatterna inte ge så mycket avtryck, och fältet präglas av 

relativt stor kontinuitet. Florén och Ågren menar att även om man kan dela upp 

historievetenskapens utveckling i olika skeden ska skillnaden mellan dessa inte överdrivas. Äldre 

perspektiv lever kvar när nya kommer in, om än i något förändrade former. De påpekar också att 

gammal forskning lever kvar i egenskapen av inspiration till nyare forskning.231 Det tycker jag mig 

ha kunnat se utifrån mitt material, där vissa debatter förs under lång tid och nya forskningsområden 

och perspektiv inte nödvändigtvis behöver betyda att gamla försvinner.  

 

Ett annat resultat som är värt att lyfta fram här är att det under både 80- och 90-talet skrevs mycket i 

tidskriften om etnicitet, i bemärkelsen arbetarrörelsen och invandring och invandrare i 

                                                
231Florén & Ågren, 2009, s 25. 
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arbetarrörelsen, något som inte lyfts upp av tidigare forskning. Även om dessa debatter befinner sig 

ganska långt från dagens perspektiv på etnicitet är det ändå helt klart en syn på etniskt definierade 

relationer som kommer till uttryck. Det är ett brett spektra av uppfattningar som framkommer, 

ibland i samma nummer av tidskriften. Om detta är utmärkande för just Arbetarhistoria och inte 

varit fallet inom fältet i övrigt är svårt att säga, men jag finner det ändå intressant att frågor om 

etnicitet är något som i tidigare forskning, i den mån det nämns överhuvudtaget, enbart tillskrivs 

2000-talet. I tidskriften fanns det under perioden 1988-1998 lika många artiklar som under perioden 

1999-2009. Det är alltså perspektivet på frågorna som ändrats, inte i vilken utsträckning de 

förekommer.  
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4. Avslutande reflektioner 
Som Åsa Linderborg har visat med sin avhandling232 är historieskrivningen, och så även 

historieskrivningen om historieskrivningen, betydelsefull och kan vara ett sätt att utöva makt.  

Denna insikt är relevant även för historieskrivning om arbetarhistorian. Genom att skriva ett 

vetenskapligt fälts historiografi bidrar man till eftervärldens förståelse av fältet, och kan på så sätt 

påverka vilka forskningsämnen och teoretiska perspektiv som ska lyftas fram, vilka inom fältet som 

ska definieras som omoderna respektive progressiva, vilka som ska koras som segrare i striden om 

hegemonin, och vilka som ska skrivas ut som förlorare. Vi är ansvariga för den kunskap vi 

producerar och med detta i åtanke har jag försökt spegla olika perspektiv och tendenser som 

kommit till uttryck i materialet.   

 

Att utvecklingen inte ter sig lika enhetlig i min studie som den framställs i en del av den tidigare 

forskning jag lyft fram kan förstås bero på att nyanser syns tydligare när man studerar en företeelse 

på mer detaljerad nivå. Övergripande beskrivningar ger en bra översikt över generella tendenser 

men riskerar att missa viktiga saker. Det kan också vara så att den svenska arbetarhistorians 

utveckling inte skett i samma hastighet eller mer samma tydlighet som i internationella tidskrifter. 

En möjlig väg för potentiell fortsatt forskning i ämnet vore att jämföra den svenska 

arbetarhistorians utveckling med den i andra länder, och/eller att sätta den i relation till förändringar 

i det svenska samhället som kan ha betydelse för förändringar inom akademin. Förändringen i 

riktning mot en marginalisering av klass utom i dess poststrukturalistiskt tolkade form är t.ex. inte 

på förhand given, utan kan analyseras i relation till mer övergripande samhällsförändringar som inte 

bara handlar om en alltmer upplyst forskarvärld som rör sig mot ett visst mål. Klas Åmark skriver 

att ”Historieskrivningen lever i skärningspunkten mellan samhällsförändringens politiska 

konjunkturer å ena sidan och den akademiska forskningens inre utveckling (teoretiskt, metodiskt) å 

den andra” och gör en övergripande beskrivning av avradikaliseringen av samhället under 1980-

talet som orsak till förändringar inom det arbetarhistoriska fältet.233 Det vore intressant att studera i 

vilken utsträckning fältet varit känsligt för lite mer specifika utomakademiska förändringar. Här 

skulle man exempelvis kunna leta efter kopplingar mellan det offentliga samtalet om invandring 

och det sätt på vilket frågan om etnicitet behandlats i den arbetarhistoriska forskningen. Det vore 

också fruktbart att jämföra arbetarhistorian med andra historievetenskapliga fält, för att se i vilken 

utsträckning den teoretiska utvecklingen när det gäller just klass, kön och etnicitet varit specifika 

för arbetarhistorian och i vilken utsträckning fältet följt liknande mönster som andra inriktningar 

inom ämnet.  

 

                                                
232Linderborg, Åsa, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000, 

Stockholm 2002. 
233Åmark, Arbetarhistoria 2002, s 11. 
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Appendix 1: Källmaterial 
 
I uppsatsen använda artiklar ur tidskriften Arbetarhistoria med av författaren gjord klassificering: 
 

Nr 6 (1978:2) 

*1. Eva Karlsson: Kvinnorna och den socialistiska arbetarrörelsen, 
Rapport från Linz-konferensen 1978 54 (Kön [kvinnor], klass, konf.) 

 

Nr 18 (1981:2) 

*2 Arbetare i strejk / Jane Cederqvist 3 (kön [kvinnor/män], klass, klassformering) 

*3 Familjebildning och partnerval / Margareta Matovic 8 (kön [kvinnor/män], klass, klassform.) 

*4 De prostituerade kvinnorna i Stockholm 1850-1918 / Gunilla Johansson 11 (kön [kvinnor], klass, 
prostitution) 

 

Nr 24-25 (1982:4-1983:1) 

*5 Kommunistiska kvinnornas kamp 1917-1947 / Evy Gunnarsson 31 (kön [kvinnor], organisering 
[patriarkala strukturer]) 

 

Nr 29-30 (1984:1-2) 

*6 Arbete som gemenskap. Kvinnorna / Eva Adolfsson 40 (kön [kvinnor], arbete 
[avlönat/oavlönat]) 

 

Nr 37-38 (1986:1-2)  

*7 Paneldebatten 58 (kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen [patriarkala strukturer], forskn.) 

 

Nr 41 (1987:1)  

*8 Från socialhistoria till samhällshistoria. Arbetarhistorisk forskning / Lars Olsson 3 (kön 
[kvinnor], klass, forskn.) 

 

Nr 44-45 (1987:4-1988:1) Tema Kvinnorna fram 

*9 Ledare: Kvinnohistoria och kvinnopolitik / Eva Karlsson 1 (kön [kvinnor], klass, forskn.) 

*10 Proletärkvinnor, Ohoj! 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 1892-1930 / Hjördis Levin 4 (kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen) 

*11 “…ingen kvinnofråga existerar…” 
Kvinnoorganiseringen inom den tidiga arbetarrörelsen / Christina Carlsson Wetterberg 11 (kön 
[kvinnor], klass, arbetarrörelsen [patriarkala strukturer]) 

*12 Från broderskap till systerskap. 
Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och strategier / Gunnel Karlsson 17 
(kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen [patriarkala strukturer]) 
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*13 Arbetarkvinnor hos Rudolf Värnlund och Lars Ahlin / Eva-Karin Josefson 47 (kön [kvinnor], 
arbetarlitt [patriarkal kvinnosyn]) 

*14 Christina Carlsson: Kvinnosyn och kvinnopolitik. 
En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 / av Lars Björlin 74 (kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer], forskn.) 

 

Nr 46 (1988:2) Tema Arbetarrörelsen och invandringen 

*15 Arbetarrörelsen och invandringen (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, flykting-], klass, 
arbetarrörelsen) 

*16 En multietnisk arbetarrörelse / Mattias Tydén 3 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, flykting-], 
klass, arbetarrörelsen [internationalism/protektionism]) 

*17 Mellan internationalism och protektionism. Arbetarrörelse och invandringspolitik i ett 
jämförande perspektiv / Espen Thorud 7 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, flykting-], klass, 
arbetarrörelsen [internationalism/protektionism]) 

*18 Mellan rasism och reglering. Invandringspolitikens ideologi och historia / Tomas Hammar 11 
(Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, flykting-], klass, arbetarrörelsen 
[internationalism/protektionism]) 

*19 LO och invandrarna / Ragne Beiming 15 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, flykting-], klass, 
arbetarrörelsen [internationalism/protektionism]) 

*20 Invandrare och facklig aktivitet / Wuokko Knocke 17 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, 
svenskhet],kön, klass, arbetarrörelsen [patriarkala strukturer]) 

*21 Det historiska arvet medföljer. Invandrarkvinnor möter svenskt arbetsliv / Margareta Matovic 
21 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-],kön [kvinnor], klass, arbete [avlönat/oavlönat] 

*22 Allmän och lika rösträtt? / Hilding Johansson 23 (Etnicitet [invandring], rösträtt) 

*23 Entré i svensk politik / Erkki Tammenoksa 25 (Etnicitet [invandring], politiskt deltagande) 

 

Nr 51 (1989:3) Tema Könsspecifikt eller könsneutralt 

*24 Ledare 
Konferens med kvinnoperspektiv / Eva Karlsson 1 (Kön [kvinnor], klass, forskn.) 

*25 Könsneutralitet som alliansfrihet / Birgitta Odén 3 (Kön, forskn.) 

*26 Periodisering av kapitalismen - med kvinnor / Ulla Wikander 7 Kön [kvinnor], klass, 
klassformering [könsarbetsdelning] 

*27 Framsókn. Kvinnoföreningar i Island / Thórunn Magnúsdóttir 12 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen) 

*28 De osynliga kvinnorna 
Historien om den manliga arbetarklassen / Gro Hagemann 15 (Kön [kvinnor], klass, forskn) 

* 29 Kön och historia 
Åtta teseer och en slutvinjett / Per Maurseth 24 (Kön [kvinnor], klass, forskn) 

*30 En skev polemik 
Kommentar till Gro Hagemann / Per Maurseth 30 (Kön [kvinnor], klass, forskn) 

*31 Könsstrukturerna ignoreras 
Svar till Per Maurseth / Gro Hagemann 33 (Kön [kvinnor], klass, forskn) 
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*32 Kön och klass 
Nya perspektiv på ett gammalt problem / Marianne Rostgård 35 (Kön [kvinnor/män], klass, 
klassformering [könsarbetsdelning], forskn. 

*33 Morgonrodnad och rösträtt 
Arbetarkvinnorörelsens framväxt i Tammerfors / Aino Saarinen 39 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer], forskn. 

*34 Likhet och särart 
Den tidiga arbetarörelsens kvinnopolitik / Christina Carlsson Wetterberg 47 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer] 

*35 Kvinnor på kontor 
Könsarbetsdelning på de offentliga kontoren 1900-1940 / Kirsten Geertsen 55 (Kön [kvinnor], 
klass, könsarbetsdelning) 

 

Nr 52 (1989:4) 

*36 Könlös forskning. Kvinnorna och SAP ur ett genusperspektiv / Yvonne Hirdman 4 (Kön/genus 
[kvinnor], klass, forskn.) 
*37 Partiprogrammet ur ett könsstrukturperspektiv / Lena Gonäs 27 (Kön [kvinnor], klass, 
socialdemokratisk politik) 
 

Nr 56-57 (1990:4-1991:1) 

* 38 Sömmerskorna i Örebro organiserar sig / Gunnela Björk 8 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen (patriarkala strukturer] 

* 39 Tolfterna - ett systerskap över klassgränserna / Birgit Persson 13 (Kön [kvinnor], klass, 
organisering) 

* 40 Lönepolitisk solidaritet. 
Debatten inom fackförbunden under 80 år / Ingvar Ohlsson 35 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer, löner] 

* 41 Kvinnors löner i industrin. 
Den solidariska lönepolitikens effekter / Åsa Löfström 38 (Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen 
[löner]) 

 

Nr 58-59 (1991:2-3) 

*42 Arbetarlitteraturens vara eller icke-vara i nutiden / Phillippe Bouquet 10 (klass [klassamhälle i 
förändring]) 

*43 Guldålder och kris? Funderingar över arbetarlitteraturens 30-tal och 90-tal / Hans Lagerberg 13 
(klass [klassamhälle i förändring])  

*44 Arbetarlitteratturens framtid / Bernt-Olov Andersson 20 (klass [klassamhälle i förändring]) 

 

Nr 61-62 (1992:1-2) 

*45 Får en bofink se ut hur som helst? 
Den svenska arbetarörelsens syn på kvinnor och lönearbete / Ylva Waldemarson 13 (Kön [kvinnor], 
klass, arbetarrörelsen [lönearbete] 

*46 Solidarisk lönepolitik och kvinnolöner. 
En kommentar till en artikel av Åsa Löfström / Lars Svensson 35 (Kön [kvinnor], klass, 
arbetarrörelsen [löner]) 
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*47 Svar till Lars Svensson / Åsa Löfström 38 (Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen [löner]) 

*48 Slutreplik till Åsa Löfström / Lars Svensson 39 (Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen [löner]) 

 

Nr 63-65 (1992:3-4-1993:1) 

*49 Städare i folkhemmet / Maths Isacson 8 (Kön [kvinnor], klass, arbete [avlönat, städ], forskn) 

*50 Varför finns det ingen socialism i USA? 
Felställd fråga i ny belysning / Lars Edgren 35 (Klass [klassformering, etnicitet, splittring] 

 

Nr 70 (1994:2) 

*51 Det statliga broderskapet 
Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar och Postverket i början av 1900-talet / Lasse 
Kvarnström 3 (Kön [män], arbete [avlönat, kultur, patriarkala strukturer]) 

*52 Invandrarna i den svenska modellen - hot eller reserv? 
Fackligt program på 1960-talet / Christer Lundh 23 (Etnicitet [invandring: arbetskrafts-, 
kulturskillnader], klass, arbetarrörelsen [protektionism]) 

 

Nr 71-72 (1994:3-4) 

*53 En centrifugal rörelse 
Kvinnors arbete och arbetslöshet / Lena Gonäs 33 (Kön [kvinnor], klass, arbetslöshet) 

*54 Monumentala dimensioner 
Invandrarnas arbetslöshet / Wuokko Knocke 38 (Etnicitet [invandrare, stereotypisering], klass, 
kön, arbetslöshet) 

*55 Lönearbetaren som medarbetare 
Tendenser i arbetslivets förnyelse / Herman Schmid 45 (Klass [klassamhälle i förändring] 

 

Nr 79 (1996:3) 

*56 När fabrikerna tystnar / Göran Greider 30 (Klass [klassamhälle i förändring, kön] 

 

Nr 80-81 (1996:4-1997:1) 

*57 Feminismen och statsmakten i Sverige på 1930-talet 
Kvinnoarbetskommittén, kvinnorörelsen och SAP 1935-1939 / Renée Frangeur 15 (Kön [kvinnor], 
arbetarrörelsen, välfärdsstaten]  

 
Nr 82 (1997:2) Tema Invandrarna i arbetarrörelsen 
*58 Ledare 1 (Etnicitet [invandrare, kulturskillnader], klass, arbetarrörelsen) 

*59 Sist på dagordningen? Invandringen, den invandrade arbetskraften och facket i Sverige / 
Wuokko Knocke 5 (Etnicitet [invandrare, ”vi och dom”], klass, kön, arbetarrörelsen 
[protektionism] 

*60 Etnisk rotation i bilindustrin. Internationella jämförelser / Gösta Arvastson 9 (Klass 
[klassamhälle i förändring], etnicitet [invandrare]) 

*61 Arbetslivets omvandling. Följden för invandrarna / Christer Lundh 13 (Etnicitet [invandrare, 
kulturskillnader], klass) 

*62 Bejaka mångfalden! Krav på socialdemokratiskt omtänkande / Juan Fonseca 19 (Etnicitet 
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[invandrare, kulturskillnader, svenskhet]) 

*63 Övervinna misstro och förvärva kunskaper. Kommunalpolitiska erfarenheter / Erik Núñez 21 
(Etnicitet [invandrare, kulturskillnader],kön [män], arbetarrörelsen) 

*64 Politiskt deltagande. Invandrarna och den politiska demokratin / Henry Bäck och Maritta 
Soininen 23 (Etnicitet [invandrare, kulturskillnader], politiskt deltagande) 

*65 Hotfulla främlingar och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 / Björn Horgby 28 (Etnicitet, 
[invandrare, arbetskrafts-], klass [främlingsfientlighet, arbetarkultur] 

*66 Ett mångkulturellt Sverige som en kulturell arbetsplats. Integrering och segregering / Leif 
Magnusson 31 (Etnicitet [invandrare, ”vi och dom”, svenskhet]) 

 

Nr 85-86 (1998:1-2) 

*67 Arbetarrörelsen, klassen och socialdemokratin / Rune Nordin 11 (Klass [klassamhälle i 
förändring] 

*68 Med kluven tunga. LO och genusordningen / Yvonne Hirdman 49 (Kön/genus [kvinnor],klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer] 

*69 LOs kvinnoråd. En paradoxal historia om framsteg och motgång / Ylva Waldemarsson 54 (Kön 
[kvinnor], klass, arbetarrörelsen [patriarkala strukturer]) 

*70 Recension: Lars Olsson: På tröskeln till folkhemmet / av Marion Leffler 82 (Klass, etnicitet 
[flyktingar, främlingsfientlighet], kön) 

 

Nr 87-88 (1998:3-4) 

*71 Syndikalistiska gräsrotsrörelser. Kvinnliga nätverk i sekelskiftets Spanien / Temma Kaplan 20 
(Kön [kvinnor/män/maskulinitet], klass, syndikalism [arbetarkultur]) 

*72 Manlighet och syndikalism. En genusanalys av IWW i USA och Australien / Francis Shor 28 
(Kön [män/maskulinitet], klass, syndikalism [identitet]) 

*73 Manlig politik och identitet i gruvindustrin / Eva Blomberg 52 (Kön 
[män/maskulinitet/kvinnor], klass, syndikalism [identitet]) 

*74 Göran Salmonsson: Den förståndiga viljan / Matz Franzén 77 (Kön [män/maskulinitet], klass 
[klassformering, identitet]) 

 
Nr 90-91 (1999:2-3) 
*75 Manliga och sega strukturer. Fackföreningsrörelsens dolda historia / Inger Humlesjö 21 (Kön 
[kvinnor/män], klass, arbetarrörelsens patriarkala strukturer) 

*76 Den stålhårde hjälten, vår vän och kamrat. Vallonbilden i Metallarbetaren 1920-1930 / Anders 
Florén och Maths Isacson 41 (Etnicitet, klass) 

 
Nr 92 (1999:4) 
*77 Dags att packa ihop industrisamhället? / Karin Englund 37 (Klass [klassamhälle i förändring]) 

*78 Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter red.: Christina Florin, Lena Sommestad, 
Ulla Wikander / Karin Englund 44 (Kön [kvinnor]) 

 

Nr 95-96 (2000:3-4)  Tema: Kvinnor i manlig industri 

*79 Kvinnor och industriarbete / Inger Jonsson 4 (Kön [kvinnor], klass, etnicitet, lönearbete 
[industri], forskn) 
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*780 Kvinnor och automatisering / Birgit Karlsson & Linda Lane 10 (Kön [kvinnor/män], klass, 
lönearbete [industri, könsarbetsdelning]) 

*81 Kvinna på varvet / Aino Trosell 14 (Kön [kvinnor], klass, lönearbete [industri]) 

*82 I beredskap med Fru Lojal / Johanna Overud 18 (Kön [kvinnor], klass, statlig propaganda, 
arbete [industri, hushålls-]) 

*83 Industri- eller vårdarbete eller bådadera? / Nina Almgren 26 (Kön [kvinnor], klass, staten, 
arbete [industri, hushålls-]) 

*84 Om brudar och bilar / Maria Hamberg 32 (Kön [kvinnor], klass, arbete [industri]) 

*85 Plåtverksarbetare, pälsjägare och pionjärer / Lina Rylander 36 (Kön [kvinnor], klass, arbete 
[industri]) 

*86 Slakteriarbeterskor med förhinder / Lars Hansson 42 (Kön [kvinnor/män/maskulinitet], arbete 
[industri], identitet) 

*87 Som en hel karl / Sanna Vestin 50 (Kön [kvinnor], klass, arbete [industri]) 

*88 Fackets könsarbetsdelning / Henning Süssner 58 (Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen 
[patriarkala strukturer]) 

*89 Den bortglömda likalöneprincipen / Lars-Evert Larsson 62 (Kön [kvinnor/män], klass, 
arbetarrörelsen [patriarkala strukturer]) 

*90 Makt och normer utmanas / Maths Isacson 70 (Kön [kvinnor], klass, arbete [industri]) 

*91 Gunnela Björk: Att förhandla sitt medborgarskap / Bill Sund 82 (Kön [kvinnor], klass, 
medborgarskap) 

 

Nr 97 (2001:1)  

*92 Lön efter kön? / Ingela Schånberg 28 (Kön [kvinnor], klass, SAF, könsarbetsdelning) 

*93 Kerstin Norlander: Människor kring ett företag / Staffan Stranne 50 (Klass [klassanalys], kön, 
könsarbetsdelning) 

 

Nr 98-99 (2001:2-3)  

*94 Tidens krav hette film / Eva Blomberg 4 (Kön [kvinnor/kvinnlighet/män/manlighet], 
arbetarrörelsen [propagandafilm]) 

*95 Ensam, stark och okänslig / Martin Vallas 52 (Kön [män/maskulinitet), socialdemokrati) 

 
Nr 100 (2001:4) 
*96 Arbeterska eller husmor / Helene Carlbäck 32 (Kön [kvinnor], klass, kvinnorollen i Sovjet) 

 
Nr 106-107 (2003:2-3) Tema Om Alva Myrdals frågor till vår tid 
*97 Gro Hagemann: Det feminine dilemma. Kvinnens to roller og etterkrigstidens norske 
likestillingsdebatt 30 (Kön [kvinnor], klass, kvinnorörelse, socialdemokrati) 

*98 Renée Frangeur: Alva Myrdals feminism och patriarkatet. Resultatpolitikens pris 44 (Kön 
[kvinnor/män/manlighet], statsfeminism, socialdemokrati) 

*99 Marion Leffler: Sexualitet som klassfråga. Rapport om ITH/Linz 2002 94 (Kön, sexualitet, 
klass, forskn.) 
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Nr 112 (2004:4) Tema Fabriksflickor, En facklig resa, Invandrade kvinnor, Jämställda män 

*100 Kerstin Norlander: Ljusstöperskan. Behovsersättning blir prestationsbelöning 4 (Kön 
[kvinnor], klass, arbete [industri], lön) 

*101 Wuokko Knocke: Att skapa sitt liv i Sverige. Två invandrade kvinnor berättar 12 (Kön 
[kvinnor], etnicitet [invandrare, ”kulturrasism”], klass, arbete [industri, städ], 
förtryckssamverkan) 

*102 Renée Frangeur: Jämställda män och andra män i folkhemmet. Riksdagsdebatt och 
lagstiftning på 1920- och 1930-talen 28 (Kön [kvinnor/kvinnlighet/män/maskulinitet], 
folkhemspolitik) 

 

Nr 113-114 (2005:1-2)  

*103 Ole Martin Rønning: Kvinnekamp og maoisme. Kvinnefronten i Norge 1972-1980 82 (Kön 
[kvinnor], klass, organisering) 
*104 Inger Bjørnhaug: Arbeiderbevegelsen - en folkelig bevegelse? 104 (Klass [konstruktion]) 
 
Nr 117 (2006:1)  

*105 Stefan Carlén: Handels väg till ökad jämställdhet. Kollektivavtal inom detaljhandeln under ett 
halvsekel 4 (Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen, lön) 
*106 Inger Jonsson: Under deltidens kalla stjärna? Handelsanställdas förbund och deltidsfrågan 21 
(Kön [kvinnor], klass, arbetarrörelsen, deltidsfrågan) 
 
Nr 118-119 (2006:2-3) Tema Flyktingar och Folkhemmet 

*107 Håkan Blomqvist: Socialdemokrati och svenskhet. Om den andra fosterländskhetens dubbla 
sidor 10 (Etnicitet [rasism, internationalism/nationalism, svenskhet], socialdemokrati) 

*108 Lone Rünitz: »Umenneskelig vil man ikke väre …» Jödiske flygtninge i Danmark 1933–1940 
18 (Etnicitet [flyktingpolitik, rasism]) 

*109 Karin Kvist Geverts: Utlänningsbyråns nålsöga. »Judiska utvandrare» och »politiska 
flyktingar i egentlig mening» 1938–1939 24 (Etnicitet [flyktingpolitik, rasism], kön [kvinnor/män], 
klass) 

 

*110 Mikael Byström: Goda självförsörjare eller främmande råttor? Den offentliga diskussionen 
kring flyktingarnas plats på arbetsmarknaden 1942–1947 30 (Etnicitet [flyktingpolitik, 
protektionism, rasism], klass, arbete) 

*111 Pär Frohnert: Den snäva solidariteten. Arbetarrörelsens flyktinghjälp, Svenska 
missionsförbundet och flyktingarna 1933–1945 36 (Etnicitet [flyktingpolitik, rasism], 
arbetarrörelsen) 

*112 Malin Thor: Arbetare, flyktingar och transmigranter. Den pionjära ungdomsrörelsen Hechaluz 
i Sverige 1933–1943 43 (Etnicitet [exil, flyktingpolitik], klass) 

*113 Anu Mai Kõll: Den påtvingade identiteten. Estniska flyktingar och livet som arbetare 50 
(Etnicitet [flyktingar, rasism, protektionism], klass, identitet, representation, arbete) 

*114 Johan Svanberg: Estländare i Olofström. En flyktinggrupps möte med det svenska 
industriarbetet efter andra världskriget 56 (Etnicitet [flyktingar, protektionism], kön, klass, arbete) 

*115 Christina Johansson: De svåranpassade. Utpekanden och särbehandling i svensk 
migrationspolitik 61 (Etnicitet [”vi och dom”], migrationspolitik) 

 

 



  76 

Nr 121 (2007:1) Tema: Arbetskraftsinvandring 

*116 Risto Laakkonen: Stockholm är mitt sade finnen. Arbetskraftsinvandring från Finland till 
Sverige i ett historiskt perspektiv 10 (Etnicitet [arbetskraftsinvandring], klass) 
*117 Ann-Catrin-Östman: Som hushållerskor och husmödrar. Kvinnors flyttning till Sverige från 
svenska Österbotten under 1930- och 40-talen 12 (Kön [kvinnor] etnicitet [arbetskraftsinvandring], 
arbete) 
*118 Jan Ekberg: Integration på arbetsmarknaden? Förändringar i invandrares sysselsättning på den 
svenska arbetsmarknaden mellan 1950 och 2003 18 (Etnicitet [invandring, arbetskrafts-, flykting-, 
diskriminering], arbete) 
*119 Jesper Johansson: Integreras till socialdemokrat? Formandet av en invandrarpolitisk struktur 
inom Landsorganisationen under 1970-talet 23 (Etnicitet [invandring, protektionism, svenskhet], 
arbetarrörelsen) 
*120 Margrethe Daae-Qvale: Initiativtakeren. Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbunds 
integreringspolitikk i perioden 1975–2005 32 (Etnicitet [invandring, protektionism, norskhet], 
klass, arbetarrörelsen] 

*121 Ulf Jönson: Arbetare och högerextremism: Anteckningar från den 42 Linzkonferensen 52 
(Etnicitet [rasism], klass, högerextremism) 
 

Nr 122-123 (2007:2-3) Tema Arbetarhistoria i världen: migration, exil, internationella 
kontakter 

*122 Franca Iacovetta: Exilradikaler och jordnära militanta aktivister. Italienska arbetarkvinnors 
internationalism i USA och Kanada 15 (Etnicitet [protektionism/internationalism, etnifiering, 
vithet], kön [kvinnor/män], klass, organisering) 
 
Nr 124 (2007:4) 

*123 Internationella diskussioner om arbetarskydd • Ulla Wikander: Feminism, familj och 
medborgarskap. Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919 
– av Zara Bersb 56 (Kön [kvinnor], klass, medborgarskap, arbete) 

 

Nr 126 (2008:2) 

*124 Karin Carlsson: Omsorg som strategi. Hemvårdarinnan och den sociala hemhjälpen 1944–
1960 02 (Kön [kvinnor], klass, arbete [hushålls-]) 

*125 Jenny Andersson: I servicearbetets tjänst – Paula Mulinari: Maktens fantasier, servicearbetets 
praktik 40 (Klass, kön, etnicitet, arbete [service-], intersektionalitet) 

 

Nr 127-128 (2008:3-4) Tema Att tänka om klass 

*126 Ulrika Holgersson: Hur ska vi förstå klass i historien och idag? 09 (Klass [konstruktion, 
diskursivt]) 

*127 Fredrik Nilsson: »Ett gigantiskt folkhälsoproblem?» Medicinska föreställningar om klass och 
vikt. 17 (Klass [konstruktion, diskursivt]) 

*128 Orsi Husz: Klass, människovärde och pengar 22 (Klass [kultur, medel-, konstruktion], kön) 

*129 Lars Edgren: Kyrkbänkar och begravningsplatser. Att studera sociala hierarkier i 1700-talets 
Malmö 32 (Klass [kultur, konstruktion, diskursivt], kön) 

*130 Pernilla Jonsson: Arbetarklassens formering – Ulrika Holgersson, Populärkulturen och 
klassamhället: Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet. 58 (Klass [disk], 
kön) 

*131 Per Hammarström: Staten och invandrarna kring förra sekelskiftet – Carl Henrik Carlsson, 



  77 

Medborgarskap och diskriminering. Judar och andra invandrare 1860–1920 59 (Etnicitet 
[ivandring, etnifiering, diskriminering]) 

 

Nr 129-130 (2009:1-2)   

*132 Dorothy Sue Cobble: Vänskap bortom Atlanten. Arbetarfeministernas internationella nätverk 
efter andra världskriget 12 (Kön [kvinnor], klass, organisering) 

*133 Emma Strollo: Från pigjobb till hushållsnära tjänster – ett historiskt perspektiv. 21 (Klass, kön 
[kvinnor], etnicitet, arbete [hushålls-]) 

*134 Joan Sangster: »Labouring Feminism and FeministWorking-class History in Europe and 
Beyond»– Conference Report. 49 (Klass, kön, etnicitet, forskn) 

 

Nr 131 (2009:3)  

*135 Hanna Lindberg: Huvudmän, lönearbete och yrkesskicklighet. Kön och begreppet arbete inom 
finländsk socialpolitik. 28 (Klass, kön [kvinnor/män], arbete, socialpolitik) 
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Appendix 2: Illustrationer 
 
Illustrationer ur tidskriften Arbetarhistoria  

 
 
 
 
 
Arbetarhistoria 1988:2, s 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Arbetarhistoria 1987:4-1988:1, s 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arbetarhistoria 1994:3-4, s 2. 
 
 
 


