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Abstract 
Between class and gender. An analysis of the Social Democratic Women's Association’s 

programmes for action 1972 – 1993  

 

The aim of this thesis is to analyse the conceptualisation of the social relations of class and 

gender within the Social Democratic Women’s Association during the period 1972 – 1993, on 

the basis of their programmes for action. The analysis of the concepts is based on an ideology 

critical study focusing on the manifest ideology.  

 

The study is based upon the theoretical concepts of class and gender,  The class analysis is 

based upon the broadened concepts of class by Erik Olin Wright and Ira Katznelson. The 

gender analysis is mainly based upon a Marxist understanding and a critical point of view of 

Marxism and feminism in the context of patriarchy and capitalism.  

 

The period of the study is where the social democracy is challenged, both by radical socialism 

and feminist ideology and the economic crisis during the 1980’s, as well as the possible threat 

of an organised women’s party in Sweden. It is also a period with major changes in the 

Swedish class structure, especially in the change when married women become a part of the 

female labour force rather than being housewives.  

 

The results indicate that the use of the concepts of class and gender is mainly sparsely used. 

The concepts are often paraphrased in varied terms of social equality. Class is clearly more 

used, and more often implied, than gender. Gender policies are formed from a latent ideology 

to a more practically oriented policy, without any real progress concerning power and 

equality, when Sweden at the same time forms policies for gender equality, from which the 

women’s association could benefit, even though they may not have been the actors of this 

change. The analysis also indicates that some of the ideological changes within the women’s 

association are a result of both outside influences from more radical groups as well as 

ideological crises within the social democracy. In this struggle between class and gender the 

Social Democratic Women's Association positions itself in between.  

 

Key words; Social democracy, class, gender politics, gender equality, women’s 

representation. Social Democratic Women’s Organisation. 
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1. Inledning, syfte och avgränsningar 
1972 rådde en mild revoltstämning inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Med sitt  

program Familjen i framtiden ville den socialdemokratiska arbetarrörelsens kvinnor ha jämlikhet i 

praktiken och deltagande i politiken på lika villkor. Det radikala jämlikhetsprogrammet innehöll 

krav på arbete för alla, samhällelig barntillsyn och, framför allt, krav på generell 

arbetstidsförkortning och sex timmars arbetsdag. Med programmet skulle jämlikhet bli en fråga 

för alla inom det socialdemokratiska partiet, och inte bara kvinnorna. Allt sedan dess har den 

socialdemokratiska kvinnorörelsen fortsatt kämpa för jämlikhet och politik på lika villkor. Idag  

definierar sig rörelsen enligt följande: ”S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer 

klasskamp och könskamp sida vid sida. Vårt förbund organiserar kvinnor i hela Sverige.”1 

 

Den socialdemokratiska arbetarrörelsens analys av samhället är i grunden baserad på en rad 

kärnbegrepp som står som fundament för den reformistiskt socialistiska ideologi som legat till 

grund för formandet av den moderna socialdemokratin. Begrepp som ekonomisk, politisk och 

socialdemokrati är några sådana tillsammans med ägandefrågan och klassanalysen, något som  

exempelvis framgår i Ingvar Carlssons och Anne-Marie Lindgrens Vad är socialdemokrati? 

(1974, 1996 och 2007), där såväl ägande som klasskamp får stort utrymme.2 Carlsson och  

Lindgren skriver bland annat: ”Den socialistiska samhällsanalysen ... bygger på två viktiga  

begrepp hos Karl Marx, materialistisk historieuppfattning och klasskampsteori”.3 Diskussionen 

om dessa begrepp bör således betraktas som centrala inom socialdemokratin, idag som för hundra 

år sedan.  

 

Frågan om synen på dessa begrepp och deras innehåll samt förändringen av dem blir således  

central i analysen av hur ideologiska förändringar inom socialdemokratiska rörelser skett, men 

även orsaker och bakgrundsfaktorer som leder fram till förändring av uttryck och innebörd har  

betydelse i detta sammanhang. Jag kommer i min uppsats att fokusera på det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet och de förändringar som sker inom denna socialdemokratiska rörelse under åren 

1972 till 1993.  
                                                             
1 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Välkommen till S-kvinnor, använd 4 juli 2012 15.09, 
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/om-s-kvinnor/Vilka-ar-vi/ 
2 Detta gäller alla tre versioner från 1974, 1996 och 2007, även om ordval och betoning skiljer dem åt: Carlsson, 
Ingvar & Lindgren, Anne-Marie, Vad är socialdemokrati?, Stockholm: 1974, s. 4-5, 10, 12-16 Carlsson, Ingvar & 
Lindgren, Anne-Marie, Vad är socialdemokrati?: En bok om socialdemokrati, Sveriges socialdemokratiska 
arbetareparti, Stockholm: 1996, s. 6-11, 32-33, 40-42 samt Carlsson, Ingvar & Lindgren, Anne-Marie, Vad är 
socialdemokrati?: En bok om idéer och utmaningar, Arbetarrörelsens Tankesmedja och Idé och Tendens, Stockholm: 
2007, s. 33-34, 38-42, 45-48. 
3 Carlsson & Lindgren, 1974, s. 10. 
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En av de mer markanta ideologiska förändringarna, inom socialdemokratin, under efterkrigstiden 

är den avtagande betydelsen av klassanalys men också feminismens inträde som en ny del av  

socialdemokratisk ideologi. I det senare sammanhanget har det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet, enligt officiell historieskrivning, bidragit till dess införande i den officiella 

ideologin. 4  Frågan om hur begreppen tagit sig uttryck inom det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet blir då också väsentlig. Har klass som uttryck för en maktrelation fått minskad 

betydelse som en följd av att även kön som maktrelation lyfts fram? Har begreppens förändrade 

betydelser påverkat organisationen och så gjort den pådrivande i debatten om könsfrågorna?  

 

Syftet med denna uppsats blir att undersöka hur klass och kön som maktrelationer framställs inom 

det socialdemokratiska kvinnoförbundet under tidsperioden 1972–1993 utifrån aktionsprogram 

från respektive kongress.5 Därav blir det väsentligt att också i kongressdebatten studera hur  

användningen, eller avsaknaden, av begreppen skett men också att studera relationen dem mellan 

samt om något begrepp varit dominant i förhållande till det andra. 

 

Om det finns förändringar är det givetvis också väsentligt att diskutera vad som lett fram till dessa. 

Finns det socioekonomiska drivkrafter eller maktpolitiska? Det kan också vara väsentligt att  

undersöka i vilken mån begreppen analyserats i källmaterial samt i vilken mån de analyserats 

tillsammans. Att skriva historia om en politisk organisation blir av nödvändighet inte heller bara 

att undersöka den officiellt uttalade linjen eftersom alla politiska dokument, interna som externa, 

är tillrättalagda. Därför blir det också av stor vikt att försöka belysa vad som egentligen sägs och 

vad som inte sägs.  

 

Syftet är inte att definiera en politisk ideologi eller att försöka se hur mycket eller lite socialistiskt 

det socialdemokratiska kvinnoförbundet är. Det är istället att spåra ideologiska förändringar och 

orsakerna till dessa som är av intresse. Det blir därför nödvändigt att skilja politiska ideologier 

som är ”explicita och kan studeras med hjälp av skrivna program”6 och andra ideologiska  

yttringar.  

 

                                                             
4 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Vår historia, använd 4 juli 2012 15.11, 
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/om-s-kvinnor/Var-historia/ 
5 Numera benämns kvinnoförbundets kongresser som ”Förbundsmöte” och är deras högsta beslutande organ.  
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Förbundsmöte, använd 4 juli 2012 15.14, 
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/om-s-kvinnor/Forbundsmotet/ 
6 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, ”Idé- och ideologianalys” i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund: 2005, s. 
154. 
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Valet av tidsperiod har gjorts av två skäl. Att börja innan 1970 kan knappast te sig fruktbart, då 

begreppet feminism var knapphändigt använt inom svensk socialdemokrati och svensk politik över 

huvud taget, även om frågeställningen är äldre än så. 1970-talet kännetecknas också av en allmän 

radikalisering av Sverige och det socialdemokratiska partiprogram som kom 1975 var ett tydligt 

socialistiskt reformprogram med stark ideologisk återkoppling till den marxistiska idétraditionen.7 

Inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet finns det också en praktisk avgränsning i en tydligt 

formulerad självständighetsförklaring från 1972 i och med programmet Familjen i framtiden och 

de politiska aktionsprogrammen på samma sätt som att välja 1993 som slutår kan förklaras genom 

att det socialdemokratiska kvinnoförbundet från detta år officiellt definierar sig som feministiskt.8 

 

1972 är också en stor del av den kvinnliga befolkningen på väg ut på arbetsmarknaden9 och  

välfärdsstatens utbyggnad är långt gången. Perioden fram till 1993 är också expansiv avseende 

kvinnlig sysselsättning och sådana faktorer kan vara en bidragande orsak till ideologiska  

förändringar inom en rörelse. 

 

Utöver tidsmässig avgränsning görs också en organisatorisk begränsning i och med att jag väljer 

att studera det socialdemokratiska kvinnoförbundet på förbundsnivå, som en arena där  

representanter för hela kvinnoförbundet möts och där de ytterst avgör den politiska och  

ideologiska utvecklingen för hela förbundet. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress är 

också organisationens högsta beslutande organ och är således överordnat när det gäller ideologi 

och politik.  

 

Initialt gjordes också en praktisk avgränsning som omfattade såväl protokoll som program från 

förbundets kongresser. Detta utifrån en uppfattning om att Kvinnoförbundet som en, till antal, 

ganska liten sidoorganisation skulle ha ett tämligen begränsat material. Jämförelsevis behandlades 

endast 74 motioner 2011 när de kallade till Förbundsmöte,10 vilket kan jämföras med det 

socialdemokratiska partiets så kallade jobbkongress 2009 där inte mindre än 1107 motioner 

behandlades.11 Denna uppfattning visade sig dock vara felaktig då det ursprungliga källmaterialet 

                                                             
7 Kokk, Enn, “1975 års Partiprogram” i Misgeld, Klaus (red.), Socialdemokratins program 1897 till 1990, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibl., Stockholm, 2001, http://www.arbark.se/pdf_wrd/partiprogram_pdf.pdf, s. 71. 
8 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Feministiskt handlingsprogram för 1990-talet, S-kvinnor, Stockholm: 
1993, s. 3.  
9 Bladh, Mats, Ekonomisk historia – Europa och Amerika 1500-1990, Studentlitteratur, Lund: 1995, s. 360. 
10 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Välkommen till S-kvinnors förbundsmöte, använd 18 oktober 2011 
22.01, http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-
kvinnor/Aktuellt/Pressmeddelanden/Valkommen-till-S-kvinnors-forbundsmote/ 
11 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Jobbkongressen 2009, använd 24 juli 2011 10.45, 
http://www.socialdemokraterna.se/Jobbkongressen/ 
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omfattade över 7000 sidor protokoll och programtext. Då min genomgång av detta material ledde 

till en allt för omfattande text valdes så en stor del protokollsmaterial bort till förmån för fokus på 

de aktionsprogram som tillkom från och med kongressen 1972. Samtidigt bör noteras att trots att 

materialets storhet något överrumplade mig skulle en liknande studie av exempelvis det 

socialdemokratiska arbetarepartiet vara i det närmaste oöverskådlig då det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet till skillnad från moderpartiet är en relativt liten och homogen sidoorganisation 

som på ett vis också representerar ett tydligt särintresse inom arbetarrörelsen. 

 

Således görs också en ytterligare praktisk avgränsning i material då såväl motioner som de delar 

av kongressen som inte direkt behandlar Aktionsprogrammen valts bort, även om det av  

nödvändighet ibland blir tvunget att referera till andra delar av protokoll eller program. Även de 

delar av debatterna som behandlar exempelvis miljö- och internationella frågor väljs bort då dessa 

inte speglar det jag ämnar undersöka. Ett avsteg från detta sker dock då jag även använder mig av 

Familjen i framtiden från 1972. Att jag valt detta avsteg har med programmets betydelse att göra. 

När det kom, som en första programskrift12, fungerade det som en ideologisk fond mot vilket 

många av kvinnoförbundets beslut fattades, eller refererades till, under de kommande åren.13  

 

Min förhoppning med avgränsningarna är att de ska bidra till att öka möjlig förståelse av en  

eventuell förändringsprocess alternativt frånvaron av en. Att fokusera på kongressår kommer 

också bidra till att det finns ett mindre omfattande källmaterial, vilket gör att studien som sådan 

blir möjlig att genomföra.  

Formuleringar 

Då uppsatsen rör sig inom den socialdemokratiska organisationsvärlden kommer jag härefter i 

huvudsak att benämna organisationer utan att skriva ut det fullständiga organisationsnamnet. Av 

praktiska och språkliga skäl kommer jag att benämna det socialdemokratiska kvinnoförbundet 

endast som kvinnoförbundet och det socialdemokratiska arbetarepartiet blir SAP et cetera.  

Utskrivning av hela organisationsnamnet förekommer dock där det antingen syftar till 

förtydligande eller, i vissa fall, rent stilistiska utvikningar. Används förkortningar är det endast de 

officiella som används. I det socialdemokratiska kvinnoförbundets fall är detta SSKF. 
                                                             
12 I aktionsprogrammen utgivna från 1978 års kongress och framåt, undantaget 1981, refereras till ”Programskrifter”. I 
dessa finns Familjen i framtiden med fram till 1990. I 1993 års aktionsprogram saknas dessa helt. I samtliga fall sätts 
Familjen i framtiden som den första av program. 
13 Se exempelvis Protokoll - Socialdemokratiska kvinnoförbundets 19:e kongress 18 – 22 augusti 1990, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1990, s. 122, 361 eller Kongressprotokoll - 16:e kongressen, 1-5 
augusti 1981, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1981, s. 15-16, 114-115, 246-249, 427, 441, 
449 och 458. 
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Disposition 
Min uppsats består av åtta kapitel. Det inledande kapitlet formulerar jag uppsatsens syfte och  

ramar samt mitt val av ämne. I det andra kapitlet redogör jag för den forskning som tidigare 

genomförts om det socialdemokratiska kvinnoförbundet samt mina frågeställningar. Därefter 

kommer mitt teorikapitel. I detta går jag igenom de teoretiska utgångspunkter jag kommer att  

arbeta utifrån i analysen av materialet. Detta hänger också samman med mitt metodstycke. I detta 

gör jag en genomgång av de metodologiska grepp jag kommer ta på mitt källmaterial, samt  

kopplingen till mitt teoretiska ramverk. Jag fortsätter med en historisk genomgång som ska 

fungera som en grund för mitt empiriska material, men också utgångspunkt i analysen. Jag har här 

lagt fokus på att dels redogöra för utvecklingen av den socialdemokratiska kvinnorörelsen samt 

fokus på hur den svenska klasstrukturen förändras under uppsatsens period.  

 

Därefter kommer genomgången av mitt material. Denna från görs två perspektiv, dels 

kongressdebatterna för respektive år och dels gällande program. Jag delar upp dessa i två delar, en 

om klass och kön samt en om de praktiskt politiska förslagen. Utifrån detta och mitt teorikapitel 

genomför jag min analys i kapitel 7. Jag presenterar vad jag kommer fram till samt tänkbara 

förklaringar till mina resultat. Slutligen sammanfattar jag min uppsats i det åttonde kapitlet i 

kombination med några avslutande anmärkningar och reflektioner.  

2. Tidigare forskning och frågeställningar 

Forskningsläge 

Forskningsläget om det socialdemokratiska kvinnoförbundet är påfallande tunt. Uppsatsens  

relevans belyses till viss del genom det faktum att ytterst få akademiska studier är gjorda om  

organisationen och de som finns fokuserar antingen på en specifik tidsperiod eller sakpolitisk 

fråga. I praktiken sträcker sig inga studier av kvinnoförbundet längre än till 1990-talet och deras 

officiella historieskrivning sträcker sig i praktiken inte mycket längre. Historieskrivningen om 

kvinnoförbundet har i viss mån skötts av medlemmarna själva, vilket exempelvis den första bok 

jag kommit i kontakt med är ett exempel på. Några enstaka studier, framförallt av Gunnel  

Karlsson, har jag valt bort då dessa utgör delar i andra av hennes verk. I övrigt har jag valt att 

fokusera på de studier som har det socialdemokratiska kvinnoförbundet som sitt huvudsakliga 

studieobjekt. 
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Bland de böcker som behandlar kvinnoförbundets historia är den först utgivna Hulda Floods Den 

socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige (1960). Floods historik är inte en akademisk studie 

och saknar också uttalat syfte även om det tydligt framgår att hon önskar skildra såväl 

arbetsmetoder som kvinnorörelsens framväxt. Flood hade en central roll i denna då hon dels satt 

som expeditionsbiträde på kvinnoförbundets kansli mellan 1925 och 1929 och också i förbundets 

styrelse mellan 1928 och 1944.14 Detta gav henne givetvis både en direkt insyn i verksamheten 

och på så vis också en möjlighet att beskriva händelseförlopp väl, men samtidigt finns alltid risken 

för subjektivitet då författaren skriver om händelser hon själv deltagit i att forma. 

 

Flood ger i sin bok ge en överblick om bakgrunden till bildandet av det socialdemokratiska  

kvinnoförbundet, dess uppkomst och dess fokus under de första 36 åren som förbund med ett 

övervägande fokus på kongresser och de frågor som behandlades där. Boken tar, historiskt, sin 

utgångspunkt i bildandet av ”en allmän kvinnoklubb” 1892 och avslutar 1959.15 Hon beskriver 

även hur tidningen Morgonbris grundades och dess roll i arbetet för rösträtt och tanken bakom den 

med väl etablerade skribenter som Kata Dahlström, Anna Sterky och Ellen Key.16  

 

Utöver detta beskrivs också kvinnoförbundets internationella verksamhet från Klara Zetkins arbete 

för att sammanföra socialistiska kvinnor internationellt och de svenska socialdemokratiska  

kvinnornas deltagande vid den internationella kvinnokongressen 1925 och de internationella  

konferenserna 1928, 1948, 1952, 1955 och 1957. Den internationella utblicken avslutas med att 

beröra den fråga som sedan kom att bli en av kvinnoförbundets stora stridsfrågor, 

kärnvapenfrågan.17 Boken avslutas med ett 30-sidigt detaljerat persongalleri över kvinnor aktiva 

inom kvinnoförbundet från dess grundande till bokens färdigställande.  

 

Christina Carlssons avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik handlar om den tidiga 

arbetarrörelsens hantering av kvinnor och kvinnofrågor under den formativa perioden 1880–

1910.18 Syftet är att klargöra om socialdemokratins kvinnosyn och kvinnopolitik utvecklade någon 

sammanhängande syn på kvinnofrågan och till denna ”anknuten politisk strategi”. Det gäller dels 

hur kvinnors deltagande i arbetet upplevdes och dels ideologiska och teoretiska tendenser rörande 

verklighetsuppfattningen och den praktiska politiken. I huvudsak analyseras rösträttsfrågan,  

                                                             
14 Flood, Hulda, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, Tidens Förlag, Stockholm: 1960, s. 342. 
15 Flood, 1960, s. 9, 322. 
16 Flood, 1960, s. 51. 
17 Flood, 1960, s. 324 – 331. 
18 Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910, Arkiv, Diss. 
Lund : Univ., Lund: 1986, s. 9. 
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kvinnoarbetet och skyddslagstiftning, men också i viss mån särorganiseringen. 19  Carlssons 

utgångspunkt är marxistisk men hon kompletterar den med en rad feministiska tänkare. Hennes 

utgångspunkt är att såväl klass som kön måste betraktas som ”samhällsstrukturerande principer”.20  

 

Carlssons avhandling visar hur den kapitalistiska utvecklingens framväxt bidrar till hur 

könsmönster förändras och de följder som detta hade, utifrån den socialhistoriska kontext 

kvinnorörelsen växte fram ur.21 Hon påpekar att kapitalismen inte ska betraktas som könsneutral 

då denna bidrog till att föra ut kvinnor på arbetsmarknaden när den enskilde kapitalägaren tjänade 

på detta. Detta ledde till en konflikt mellan produktion och reproduktion,22 som möttes av 

motstånd från främst konservativa krafter.23 Utifrån denna utveckling diskuteras de ideologiska 

positionerna ur såväl svenskt som europeiskt perspektiv utifrån bland annat den tyska 

socialdemokratin.24 

 

Avhandlingen visar hur männen inom arbetarrörelsen ville kontrollera kvinnornas arbete och  

fackliga organisering med syfte att undvika lönekonkurrens. Kvinnan skulle vara solidarisk med 

mannen och inte arbeta för lägre lön. 25  Inte heller var männen positiva till kvinnlig  

särorganisering, men tvingades att acceptera kvinnoklubbar eftersom kvinnorna inte anslöt sig till 

de manliga organisationerna.26 Kvinnoklubbarna organiserade dock i huvudsak inte de som 

förvärvsarbetade, till skillnad från den kvinnliga fackföreningen.27 Arbetarrörelsen erkände inte 

skilda intressen mellan könen utan utgick ifrån klass och blev därmed motståndare till ett  

samarbete med borgerliga kvinnorörelser. Inom socialdemokratin sågs ingen gemensam 

klassöverskridande kvinnofråga även om tanken om kvinnans utsatta position, som 

dubbelarbetande och lågavlönad, växte fram allt mer. Trots detta fortsatte SAP hävda att ingen 

kvinnofråga fanns, eftersom även denna sågs som en effekt av kapitalismen, och de tidiga 

programmen hade disparata uppfattningar i de flesta kvinnofrågor.28  

 

Delningen mellan facklig och politisk rörelse fick tydliga konsekvenser för könspolitiken då 

lönearbete blev en facklig fråga och familjepolitik en politisk. Den socialdemokratiska rörelsen 

                                                             
19 Carlsson, 1986, s. 74-75. 
20 Carlsson, 1986, s. 30. 
21 Carlsson, 1986, s. 32-33, 35-39. 
22 Carlsson, 1986, s. 46-47. 
23 Carlsson, 1986, s. 50. 
24 Carlsson, 1986, s. 60-63. 
25 Carlsson, 1986, s. 86. 
26 Carlsson, 1986, s. 136. 
27 Carlsson, 1986, s. 197. 
28 Carlsson, 1986, s. 121-123. 
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kom att dela upp sina kvinnliga medlemmar i förvärvsarbetande och hemarbetande.29 Även 

bildandet av ”[k]ommittén för den kvinnliga agitationen” i Stockholm 1897 kom att påverka 

särskiljandet. 30  Denna ombildades till Kvinnornas fackförbund och garanterade kvinnlig 

representation i LOs representantskap, något som upphörde när förbundet upphörde 1908 varvid 

möjligheten att påverka partiets politik minskade.31  

 

I diskussionen om kvinnans ekonomiska oberoende hade ”de socialistiska teoretikerna” propagerat 

för samhällelig barnomsorg. Lösningen på försörjningen av moder och barn blev ”den manliga 

försörjarlönen” och idealet inom arbetarrörelsen blev hemmafrun. Detta var inte nödvändigtvis 

enbart mannens val, eftersom arbetet som hemmafru kunde ge frihet och flexibilitet. Enligt  

Carlsson var problemet snarast att kvinnor i regel inte fick välja mellan hem- eller 

förvärvsarbete.32 Det fanns i huvudsak två skilda synsätt om könets likhet, med utgångspunkt i 

lönearbetet och olikhet, med utgångspunkt i moderskap. Detta fick också sitt uttryck i hur frågan 

om klass och kön skulle balanseras. När särskillnaden, eller särarten, började betonas är detta helt 

enkelt för att det egentligen börjat bedrivas en konkret kvinnopolitik.33  
 

Carlsson pekar på att skillnaden mellan teori och praktik inom socialdemokratin, som sade sig ha 

mål om likställighet, vilket också kom till uttryck i programmen under det tidigare 1890-talet.  

Ansträngningarna var små och även om socialdemokratin erkände kvinnors särställning i rörelsen 

så kom exempelvis rösträttsfrågan att skjutas åt sidan mer och mer när frågan aktualiserades.34 Det 

gemensamma klassintresset lyftes fram, vilket i retoriken tog sig uttryck i debatterna om 

nattarbetsförbud och andra skyddslagstiftningar. Vad som betonades, olikhet eller likhet, var 

beroende av sammanhang.35 

 

Avhandlingen avrundas med att konstatera att även om det ofta var en sak i retoriken och en annan 

i den praktiska politiken så är det svårt att veta om en annan väg varit bättre. Hon skriver dock att 

det är uppenbart att arbetarrörelsen ”i stor utsträckning inte lyckades fånga” upp de frågor som 

kvinnorna såg som viktiga. Men det ”väsentliga resultatet” av studien är ändå att ”det fanns  

                                                             
29 Carlsson, 1986, s. 138-139. 
30 Carlsson, 1986, s. 189. 
31 Carlsson, 1986, s. 195-196. 
32 Carlsson, 1986, s. 257-260. 
33 Carlsson, 1986, s. 272-275. 
34 Carlsson, 1986, s. 184-186, 250. 
35 Carlsson, 1986, s. 244. 
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kvinnliga alternativ, ideologiskt och konkret politiskt”,36 vilket också ger studien extra relevans i 

frågan om kvinnoförbundets ideologiska positionering under min undersökningsperiod.  

 

Gunnel Karlssons Manssamhället till behag gavs ut i samband med det socialdemokratiska  

kvinnoförbundets 70-årsjubileum 1990 och är därav något annorlunda till sin karaktär. För även 

om boken är skriven av en akademiskt skolad författare är målgruppen och syftet annorlunda och 

därmed också innehållet. Till stilen är den mer lättillgänglig än Karlssons doktorsavhandling Från 

broderskap till systerskap även om de båda skrifterna innehållsligt har stora likheter. Samtidigt är 

denna ytterligare ett exempel på en historieskrivning som delvis också tvingats fram av 

kvinnoförbundet själva. 

 

Boken är en djupdykande historik över det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia och tar 

sin utgångspunkt i kvinnoförbundets start 1920 och inleds med en diskussion om kvinnors 

medverkan i politiken samt de frågor som kvinnor medverkat med att driva fram. Karlsson 

konstaterar att frågor som mammografi, kvinnojourer, prostitution och sexualbrott blivit 

riksdagsfrågor tack vare kvinnor i politiken, men samtidigt att det varit svårt att få genomslag för 

politik som gör könsskillnader och maktrelationer i samhället synliga. Kvinnorna själva tvingades 

i stor utsträckning verka för att kvinnopolitik skulle göras till officiell politik och att de tvingades 

agera pådrivare i frågor av stort intresse för kvinnor ledde till konflikt.37 

 

Även i Manssamhället till behag målas en bild upp av ett parti som försvårat organiserandet av ett 

separat kvinnoförbund och förbundets existensberättigande har gång på gång diskuterats, även av 

kvinnorna. Det grundläggande skälet var inställningen att en könskonflikt inte existerade utan  

konflikten var gemensam, män och kvinnor mot borgarklassen i kapitalismen.38 Bilden av ett  

förbund som etableras i motvind, organiseras i motvind och börjar driva egna frågor i motvind är i 

boken tydlig, samtidigt som den visar upp de goda insatser som kvinnoförbundet bidragit till och 

det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet från 1944 som en vändpunkt för kvinnopolitiken, då 

detta tillerkände kvinnor en officiellt uttryckt position i politiken genom krav på full sysselsättning 

och erkännandet av behovet av kvinnlig arbetskraft,39 även om motvinden inte för den sakens skull 

upphörde.  

                                                             
36 Carlsson, 1986, s. 277. 
37 Karlsson, Gunnel & Mattson, Lisa, Manssamhället till behag?, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 
Stockholm, 1990, s. 17-18. 
38 Karlsson, 1990, s. 26. 
39 Karlsson, 1990, s. 42-43. 
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Samtidigt agerade kvinnoförbundet lojalt med partiet när så var möjligt, lojaliteten var själva 

grundbulten i dess existens. När konflikter blossade upp genom konflikt mellan partiprogram och 

kvinnoförbundets program blottlades den väl dolda könskonflikten som länge sades inte existera. 

När kvinnointressen sattes före klasspartiets intresse, då sågs kvinnoförbundet som illojalt.40 

 

Konflikten har i stora drag också stått om kvinnors rätt att delta i politiken på lika villkor, oavsett 

om det rört fredsfrågor, sextimmarsdagen eller kvotering. Karlsson målar i boken upp en historia 

som är präglad av kvinnoförbundets kamp för sin existens, en egen politisk identitet, inflytande 

samt ett ständigt motstånd och villkorande från de manliga socialdemokraternas sida.41 

 

När det gäller forskning om kvinnoförbundet står Gunnel Karlssons avhandling Från broderskap 

till systerskap – Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP för 

sig själv. Avhandlingen berör det socialdemokratiska kvinnoförbundets agerande i strävan efter 

reell makt i SAP under det som Karlsson definierar som pådrivarperioden, tiden mellan 1950 och 

1970, och hur förbundet agerat för att få makt och inflytande i SAP under perioden, men också hur 

kvinnofrågor lyfts fram.42 Karlsson har i avhandlingen studerat efterkrigstidens konflikter mellan 

kvinnoförbundet och partiet. Framförallt med fokus på atomvapenstriden, utformningen av en 

svensk jämställdhetspolitisk, sextimmarsdagen och pappaledigheten. Striderna handlade enligt 

Karlsson om kön och makt, om manligt motstånd mot kvinnors medbestämmande över ”om, hur 

och när olika frågor skulle tas upp eller inte tas upp på den politiska dagordningen”.43  

 

I sin studie utgår Karlsson dels från Anna Jónasdóttirs tvådelade maktbegrepp som innebär att 

makt delas upp i auktoritet och inflytande. Auktoritet står för den legitima och erkända makten 

medan inflytande betecknar det icke erkända44 samt hennes intressebegrepp om enkel eller  

kvalificerad närvaro, eller formell rätt till deltagande eller strävan efter verklig makt.45 Karlsson 

använder sig även av Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt, där förhållandet mellan 

kvinnoförbundet och partiet förklaras som ett sådant, som vid några tillfällen kommer 

omförhandlas.46 

 

                                                             
40 Karlsson, 1990, s. 46-48. 
41 Karlsson, 1990, s. 50. 
42 Karlsson, Gunnel, Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande 
och makt i SAP, Arkiv, Diss. Göteborg : Univ., Lund: 1996, s. 37-39. 
43 Karlsson, 1996, s. 15. 
44 Karlsson, 1996, s. 21-22. 
45 Karlsson, 1996, s. 39. 
46 Karlsson, 1996, s. 29-31. 
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Tidigt sågs kvinnoförbundets uppgift som att ta hand om, förbereda och göra om frågor som var 

besvärliga att ta i för partiet, exempelvis att omforma jämlikhetsfrågor till familjepolitik istället för 

könspolitik.47 Partiet vill inte ställa kvinnors och mäns intressen mot varandra och det kvinnliga 

deltagandet villkorades genom att kvinnor tilläts delta på mäns villkor.48  Under kvinnoförbundets 

tidiga år på 1920- och 1930-talen genomgick det en politiseringsprocess under vilken ett 

genuskontrakt mellan kvinnoförbund och parti och dess roller etablerades.49  

 

När kvinnoförbundet blivit etablerat började det kräva politiskt inflytande. Atomvapenfrågan var 

en av de första politiska striderna. Karlssons studie av denna fråga blir intressant då den visar hur 

kvinnoförbundet tar ställning. Karlsson skriver att detta var mot det manliga tolkningsföreträdet 

och könsmaktsordningen i partiet. När kvinnorna tog ställning mot partiet ifrågasattes deras 

lojalitet.50 Konflikten kring frågan visar dels på hur ovant partiet var vid kvinnor som politiska 

aktörer, men också att kvinnoförbundet vågade, om än indirekt, ifrågasätta partistyrelsens 

auktoritet. Agerandet riskerade att synliggöra splittringen i frågan, men också ”den omsorgsfullt 

dolda könskonflikten”. Partistyrelsen ville varken eller.51 

 

Frågor som blev kontroversiella rörde framväxten av jämställdhetspolitiken med bland annat  

införandet av pappamånad och sex timmars arbetsdag. Jämställdhetspolitiken var en konsekvens 

av att kvinnoförbundet lyckades göra kvinnofrågor till partifrågor, men det visade sig att det i 

praktisk politik inte var lika enkelt. Under sextiotalet växte dock ett nytt jämlikhetsideal med 

tvåförsörjarfamiljer fram, något som kom att underlätta för frågan om ”kvinnans jämlikhet” under 

1970-talet. Även denna fråga gjordes om till en partifråga i form av ”jämställdhet.52 

 

1972, där min uppsats tar sin början, rådde en mild revoltstämning inom kvinnoförbundet på 

grund av utebliven genomförd politik. Lisa Mattsson, då ordförande, förklarade att de nya målen 

skulle vara kvinnors och mäns lika rätt till arbete; förvärvsarbetet var grunden till jämlikheten.53 

Mot denna fond ska två av förbundets största konflikter med partiet ses. Debatten om 

sextimmarsdagen fördes fram av kvinnoförbundet men omvandlades, från jämlikhetsfråga och 

”potentiell könskonfliktsfråga” till arbetsmarknadspolitisk fråga. Frågan flyttades så från en arena 

där kvinnoförbundet hade inflytande till en där de hade mindre inflytande. Såväl pappaledigheten 
                                                             
47 Karlsson, 1996, s. 25. 
48 Karlsson, 1996, s. 21. 
49 Karlsson, 1996, s. 69. 
50 Karlsson, 1996, s. 220-222. 
51 Karlsson, 1996, s. 223-225. 
52 Karlsson, 1996, s. 264-265. 
53 Karlsson, 1996, s. 266-267. 
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som sextimmarsdagen skulle innebära en omfördelning av kvinnors och mäns yrkes- och 

hemarbetstid. När dessa krav ställdes blottades könskonflikten och kvinnor stämplades som 

orealistiska av männen i LO, när de strävade efter förändring av rådande genuskontrakt.54 

 

Kvinnors medverkan var initialt villkorlig och deras första strävan var att ses som jämbördiga med 

männen, istället för att agera kaffekokande stödtrupp. Till att börja med handlade deras strävan 

bara om att alls komma med i partiet.55 Successivt växer sig förbundet starkare och börjar kräva 

sin plats och anklagas då för att vara splittrare, trots att de stred för en enighet som inkluderade 

dem, inte på bekostnad av dem. En vändpunkt i det sammanhanget var striden om atomvapen.56 

Såväl atomvapenfrågan som frågan om pappaledighet ska ses som exempel på när kvinnor bryter 

manliga maktmönster. Den senare definieras som ”Kvinnokuppen”, då den genomfördes genom 

att 18 socialdemokratiska riksdagskvinnor, utan att först gå via partiets förtroenderåd, lämnade in 

en motion i frågan, rakt mot gällande regler. En olydnadsstrategi som bröt mot lojalitets- och 

enighetsidealet och bottnade i ett lagrat missnöje över brist på lyhördhet.57  

 

De upprepande konflikterna om jämställdhetspolitiken handlade om kön och makt. Frågor som 

sextimmarsdag eller könskvotering handlade inte bara om omfördelning av arbetstid och makt 

mellan män och kvinnor utan också om förändring av männen. Kontroverserna i partiet gällde 

främst hur och när de reformer skulle genomföras samtidigt som kvinnoförbundet uppmuntrades i 

sin roll som radikala pådrivare. Det var dock bara när kvinnorna bröt gällande spelregler som 

könskonflikten kom till ytan.58 Därför var det också så att de frågor som kvinnorna rönte störst 

framgång i var de som inte var traditionella kvinnofrågor och där män solidariserade sig med 

kvinnornas krav. Atomvapenfrågan och biståndspolitiken är exempel på detta. Frågor där 

omfördelning av makt och förändrade relationer mellan män och kvinnor fick sämre genomslag. 

Kvinnors inflytande över politiken accepterades men inte deras makt som grupp, satt i relation till 

männen i partiet.59 

 

Eva Ekstrands avhandling Kaj Anderssons Morgonbris – Kvinnopress, trettiotal och längtan efter 

fri tid, handlar om tidningen Morgonbris innehåll och utveckling under 1930-talet. Ekstrands syfte 

är att undersöka moderniseringen av kvinnoförbundets tidning Morgonbris under redaktören Kaj 

                                                             
54 Karlsson, 1996, s. 323-325. 
55 Karlsson, 1996, s. 329. 
56 Karlsson, 1996, s. 332-334. 
57 Karlsson, 1996, s. 293-294. 
58 Karlsson, 1996, s. 337. 
59 Karlsson, 1996, s. 24. 
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Anderssons ledning och hur tidningen fungerade som arena för kvinnopolitiska frågor, men också 

den underliggande frågan om hur kvinnofrågor politiserades och svårigheten med detta.60 

 

Avhandlingen fokuserar på Kaj Andersons gärning för tidningen Morgonbris efter hennes tillträde 

som redaktör från 1932 till 1936.61 Ekstrand beskriver, utöver de rent stilistiska aspekterna på  

tidningen, även Anderssons strävan att kvinnor skulle få tillgång till fritid och framväxten av  

semesterhemsrörelsen inom kvinnoförbundet. Genom tidningens artiklar om detta skapades en 

dröm om fri tid och vila.62 Men hon skriver också om hur hon strävade efter kvinnornas  

deltagande i uppbyggandet av det ”socialdemokratiska, moderna Sverige”.63 

 

Undersökningen omfattar både visuell förändring av det yttre och tidningens innehåll och hur  

tidningen förändrades dels genom aktiv journalistik och dels genom ett modernistiskt estetiskt  

ideal.64 Utöver detta visar också Ekstrands undersökning på att det fanns en klyfta mellan  

medlemmarna på landsbygden och de ”förbundsaktiva” i Stockholm.65 Klyftan beskrivs som  

skillnaden mellan en yttre och en inre krets av ”elitkvinnor” som strävade efter politisk makt på ett 

vis, där kvinnorna antingen ses som subjekt eller objekt beroende på sin position inom 

kvinnoförbundet.66  

 

Utöver den litteratur jag kommit i kontakt med har jag valt att ta med ett fåtal uppsatser på  

kandidat- och magisternivå som har anknytning till mitt ämne. Då den forskning jag kommit i 

kontakt med inte i huvudsak riktar ljuset mot det som är ämnet för min uppsats blir det väsentligt 

att i möjligaste mån försöka bredda den akademiska bilden av kvinnoförbundet, samtidigt som 

frågan kanske ska ställas vilket bidrag till forskningen dessa uppsatser verkligen ger? 

 

I sin magisteruppsats Kluven solidaritet? Att formulera feministisk politik inom socialdemokratins 

ramar från 2007 skriver Maria Engfors om solidaritetsbegreppet som en utgångspunkt för en  

feministisk diskussion om klass och kön och hur det omfattas av ”den socialdemokratiska  

feminismen så som den uttrycks av aktiva s-kvinnor”. Engfors fokuserar på innebörden för  

kvinnornas engagemang och genom fältstudier vill hon studera framträngande diskurser. Hennes 

                                                             
60 Ekstrand, Eva, Kaj Anderssons Morgonbris: Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid, Umeå Universitet, 
Umeå: 2002, s. 11, 13-14. 
61 Ekstrand, 2002, s. 50-51. 
62 Ekstrand, 2002, s. 206, 209-210. 
63 Ekstrand, 2002, s. 204. 
64 Ekstrand, 2002, s. 219-220. 
65 Ekstrand, 2002, s. 223. 
66 Ekstrand, 2002, s. 171-175, 208-211. 
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frågeställningar rör S-kvinnors relation till arbetarrörelse, kvinnorörelse och feminism, hur  

politiskt engagemang i kvinnoförbundet kan förstås i relation till begrepp som jämställhet och  

solidaritet samt vilka som inkluderas i kvinnoförbundets feministiska politik och så omfattas av 

dess proklamerade solidaritet.67  

 

Uppsatsens värde i relation till min studie rör sig dels om att det finns en viss överlappning i tid, 

då några av de kvinnor Engfors berör i sin studie varit aktiva under slutskedet av min studie.68  

 

Det som främst är av intresse är hur aktiva S-kvinnor upplever sin särorganisering inom  

arbetarrörelsen. Engfors skriver att särorganisering är ett uttryck för rådande könsmaktsordning 

och nödvändig för kvinnoförbundet, då socialdemokratin inte tar lika stor hänsyn till kön som 

klass i den politiska analysen, trots att socialdemokratin betecknat sig som feministiskt parti i sex 

år när Engfors skrev sin uppsats! Hon skriver också att könstillhörighet inte per automatik enar 

kvinnor och att många S-kvinnor menar att alla kvinnor inte kan gynnas och fokuserar sitt  

politiska engagemang på kvinnor ur arbetarklassen. Fokus för dessa blir att klass och kön kan  

sammanfogas. Partiet sätter klass i första rummet och kvinnoförbundet driver på för införande av 

ett feministiskt perspektiv i klassanalysen.69 

 

Johan Sparrman skriver i sin kandidatuppsats Likhet eller särart - En historisk studie av det 

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet i Norrbotten, om det socialdemokratiska kvinnoförbundet i 

Norrbottens motioner under perioden 1974–1980. Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken grad 

motionerna var likhetsinriktade eller särartsinriktade. Sparrmans hypotes är att motionerna inom 

traditionellt manliga sakområden är mer likhetsfeministiska och de inom traditionellt kvinnliga 

sakområden mer särartsfeministiska. Vilka dominerande politiska frågor samt dess förändring över 

tid har också undersökts.70  

 

Sparrman konstaterar att flertalet motioner var likhetsinriktade även om han menar att det är svårt 

att se någon inriktningsförändring. De politiska frågor som dominerat rör sig inom fältet för  

sociala frågor, utbildning, arbetsmarknad och kvinnofrågor. De senare är de, där det går att spåra 

likhets- eller särartsinriktning. Sparrmans resultat visar att likhetsfeministiska resultat i huvudsak 

                                                             
67 Engfors, Maria, Kluven solidaritet? Att formulera feministisk politik inom socialdemokratins ramar, Linköpings 
Universitet, Norrköping: 2007, s. 1-2. 
68 Engfors, 2007, s. 2. 
69 Engfors, 2007, s. 38. 
70 Sparrman, Johan, Likhet eller särart: En historisk studie av det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet i Norrbotten, 
Luleå tekniska universitet, Luleå: 2008, s. 4. 
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finns inom mer traditionella kvinnofrågor. Någon djupare analys av förhållandet eller orsaker 

därtill görs dock inte. Istället anser Sparrman att uppsatsen ska ses som en ”kort inblick i en tid 

som var väldigt intressant för den feministiska debatten i samhället” och genom att studera 

kvinnoförbundet i Norrbotten vill han skapa en uppfattning om de feministiska tankeströmningar 

som rörde sig inom ”det ledande partiet i Norrbotten”.71  

 
I en fallstudie över kvinnoklubben i skånska Skromberga undersöker Selena Harvey hur kvinnorna 

organiserade sig för att hjälpa varandra få bättre levnadsvillkor. Harvey fokuserar på organisation 

och nätverk men också hur kvinnoklubben i Skromberga påverkats av nationell rörelse i en tid 

som ekonomiskt svår. Detta utifrån ”tankar om ett genuskontrakt med män”.72 

 

Harvey fokuserar på vilka frågor som drev kvinnorna, om de höll sig inom genuskontraktet men 

frågar sig också hur kvinnoklubben förhöll sig till den nationella kvinnorörelsen.73 Hon skriver att 

kvinnorna i Skromberga stimulerades av skrivelser och cirkulär som kom från förbund och parti. 

Hon menar, i likhet med Gunnel Karlsson, att kvinnorna inte försökte konkurrera med mäns 

intressen och på så vis höll sig undan från ”politiska svåra frågor” för att undvika konflikt, även 

om det förekom att kvinnorna tog sig utanför ”traditionellt kvinnogöra” för att delta i 

lokalpolitiken. Därmed bidrog kvinnorna också till att det rådande genusskontraktet.74 

 

I sin kandidatuppsats Socialdemokratiska kvinnor – Ledande pionjär kvinnor inom den 

socialdemokratiska kvinnorörelsen & den socialdemokratiska kvinnorörelsens syn på samhället 

1900-1909 syftar Sara Albornoz att studera ledande socialdemokratiska kvinnor och 

kvinnorörelsens politiska intressen under åren 1900–1909.75 

 

Albornoz frågar sig vilka som var de ledande kvinnorna, hur de engagerade sig, vilka frågor som 

engagerade och vilka politiska åtgärder som förespråkades av rörelsen. Hon frågar sig också hur 

kvinnorörelsen ställde sig till Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och hur de såg på 

kvinnlig rösträtt, framförallt i jämförelse med liberalerna. 76  Albornoz skriver att den 

                                                             
71 Sparrman, 2008, s. 36. 
72 Harvey, Selena, Kvinnorna som röjde sig i allt: Skromberga kvinnoklubbs aktiviteter under 1930-talet, Malmö 
Högskola Lärarutbildning: Historiska studier, Malmö: 2009, s. 4. 
73 Harvey, 2009, s. 4. 
74 Harvey, 2009, s. 45-46. 
75 Albornoz, Sara, Socialdemokratiska kvinnor: Ledande pionjär kvinnor inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen 
& den socialdemokratiska kvinnorörelsens syn på samhället 1900 – 1909, Södertörns Högskola – Lärarutbildningen 
med interkulturell Profil, Huddinge: 2009, s. 8. 
76 Albornoz, 2009, s. 11. 
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socialdemokratiska kvinnorörelsen var dåtidens nytänkare och att deras starka värderingar hotade 

den rådande maskulinitetsnormen. Många kom från fattiga förhållanden och utifrån det hade deras 

värderingar utvecklats till sympati för dåtidens fattigaste kvinnor. Kvinnorna propagerade inte 

bara för politiska utan också sociala rättigheter, till skillnad från liberalerna, och de menade också 

att rösträtten var minst lika viktig som andra sociala frågor.77  

 

I en jämförelse med andra organisationer inom den socialdemokratiska arbetarrörelsen i Sverige 

framstår forskningen om det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet som ytterst sparsam.  Endast 

delar av förbundets historia är dokumenterad.  

 

Av genomförd forskning täcks i huvudsak de former för organisation kvinnorna inom 

socialdemokratisk arbetarrörelse haft, samt deras olika roller såväl inom som utanför förbundet. 

Kvinnors kollektiva agerande för inflytande och makt och de frågor som engagerat är också väl  

dokumenterade samt vad dessa frågor ledde till i form av inflytande i eller konflikt med parti och 

övrig arbetarrörelse.  

 

Utöver detta är bilden av kvinnoförbundet tämligen sparsam. När det kommer till ideologisk  

utveckling är det tunnsått och särskilt om detta sätts i relation till såväl politisk eller 

socioekonomisk kontext. Huvudfokus i forskningen kring det Socialdemokratiska 

Kvinnoförbundet har legat på organisationsformer, kamp för inflytande och politisk acceptens, i 

huvudsak fram till 1990-talets början. 

Frågeställningar 

Som tidigare påpekats är mitt syfte att undersöka hur maktrelationerna klass och kön artikuleras 

inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet under tidsperioden 1972–1993. För att kunna uppnå 

detta syfte har jag formulerat en huvudsaklig frågeställning:  

 

• Hur har debatten om klass och kön tagit sig uttryck inom det Socialdemokratiska 

kvinnoförbundet under tidsperioden 1972–1993? 

 

En sådan mer övergripande frågeställning måste problematiseras och förtydligas. För att kunna 

göra detta har jag formulerat några mer operativa frågeställningar, vars uppgift blir att hjälpa till 

att besvara min huvudsakliga frågeställning samt uppfylla mitt syfte.  
                                                             
77 Albornoz, 2009, s. 39. 
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• Formuleras begreppen klass och kön på samma sätt i internt och externt material eller  

debatt?  

• Analyseras begreppen klass och kön var för sig eller tillsammans? 

• Vilken roll spelar samtida förändringar i politisk och socioekonomisk kontext? 

• Dominerar kön eller klass någon gång? 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Med detta kapitel ämnar jag presentera de teoretiska utgångspunkter utifrån vilka jag förstår mitt 

material. Då uppsatsen kommer att spänna över ett ganska brett spektrum finns det skäl att 

presentera en rad teoretiska perspektiv.  

 

Mina grundläggande teoretiska utgångspunkter är historiematerialism, eller marxism om man så 

vill, och feminism. Detta innebär bland annat att min uppfattning om begreppen klass och kön 

måste förstås utifrån deras relation till andra maktordningar. Därför blir det också nödvändigt att 

diskutera ett större perspektiv, där begreppen kapitalism och patriarkat samt det dialektiska 

förhållandet mellan dem blir nödvändiga att utreda och klargöra. Min avsikt är också att lyfta fram 

den kritik som riktats mot teorier om kapitalism och patriarkat som analyskategorier samt  

diskussionen om klassanalysen som en manlig norm. Att göra detta utifrån 150 års idépolitisk och 

akademisk debatt är dock en oöverstiglig uppgift. Jag har därmed också valt att fokusera på de 

teoretiker som jag uppfattar vara mest fruktbara för uppsatsens vidkommande, samtidigt som jag 

avsett ge en överskådlig bild av min egen förståelse utifrån ett teoretiskt grundperspektiv. Av 

samma skäl kan min redogörelse stundtals uppfattas som något grund, då exempelvis enbart den 

akademiska debatten om klass och kön ensamt skulle kunna ge material för en uppsats. 

 

För att göra texten mer tillgänglig har jag valt att dela upp den i en rad analyskategorier.  

Inledningsvis diskuterar jag de två begrepp som är mest betydelsefulla för uppsatsens utformning; 

klass och kön.  

Klass 
Det socialdemokratiska kvinnoförbundet kan betraktas utifrån två perspektiv, dels som en  

representant för en politisk organisation med sina rötter i en arbetarklassbaserad politik, dels  
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utifrån en könsdimension där det socialdemokratiska kvinnoförbundet ur detta perspektiv är en 

homogen rörelse. Såväl klass- som könsdimensionerna blir i detta sammanhang väsentliga.  

 

I likhet med exempelvis Hans Dahlqvist förstår jag inte klassbegreppet som något subjektivt utan 

förordar i huvudsak en objektiv klassanalys. Denna har ingenting med individens självupplevelse 

att göra utan bestäms av rollen i produktionen. I detta perspektiv är borgarklassen78 den som äger 

produktionsmedlen och arbetarklassen den som utför det rent fysiska arbetet. 79 En  

problematisering av begreppen bör dock göras utifrån det faktum att jag inte faller in bland dem 

som använder begreppet ”härskande” klass. Detta därför att en klass, för att vara härskande, bör ha 

full kontroll inte bara över produktionsmedlen utan också över samtliga samhällets maktmedel.80 

Jag delar Dahlqvists uppfattning då han poängterar att begreppet ”härskande klass” är  

endimensionellt och anser därför att begreppet dominerande klass är ”mera lämpligt”.81 

 

Att klart definiera klassbegreppet är en svår uppgift då klassformation rör sig om en dynamisk 

process.82 Jag vill framhäva att det är nödvändigt att i huvudsak använda sig av en objektiv  

definition av begreppet, men en subjektiv klassanalys kan dock fungera som komplement en  

objektiv. Ett av de huvudsakliga skälen till att en subjektiv klassdefinition inte ensamt är brukbar 

är att sådana lätt tenderar till att antingen låta den tillfrågade välja sin egen klasstillhörighet, vilket 

i slutänden bara blir en fråga om uppfattningar, eller att den baseras på den forskandes egen  

uppfattning.83 I det senare fallet blir det otvivelaktigt en fråga om vilken politisk eller ideologisk 

ståndpunkt forskaren själv har, även om det är svårt att komma ifrån att det finns en subjektiv  

dimension beträffande den objektiva klasstillhörigheten. 

                                                             
78 Inom den marxistiska traditionen råder det i mitt tycke en viss brist på stringens gällande uttrycket för den 
dominerande klassen. Somliga använder det uttryck Marx själv använde; bourgeoisie (se exempelvis Engels, Friedrich 
& Marx, Karl, Det kommunistiska manifestet, Tidens förlag, Stockholm: 1974), medan andra använder begreppet 
kapitalister (se exempelvis Geiger, Theodor, Klassamhället i smältdegeln, Argos Förlag AB, Uppsala: 1972) och 
ytterligare några använder begreppet borgarklass eller överklass. Vilket begrepp som bör anses korrekt är en fråga för 
andra än mig att avgöra. Jag nöjer mig att konstatera att begreppet bourgeoisie är det äldsta. En direkt översättning av 
ordet från franska till svenska ger ordet borgarklass. Mitt eget val blir att använda begreppet borgarklass rakt av om 
det inte handlar om renodlade översättningar eller referenser. Innebörden i orden är densamma och det ligger varken 
vetenskapliga eller politiska ståndpunkter bakom mitt val utan det är rakt av ett val av språklig karaktär som ämnar att 
leda till större förståelse och stringens. 
79 Dahlqvist, Hans, Frihet för de rika, moral åt de fattiga? Om SAF:s syn på frihet och arbetsmoral 1902-1935, 2002 
års utg., Univ., Växjö: 2002, s. 40 
80 Israel, Joachim & Hermansson, Hans-Erik, Det nya klassamhället, Ordfronts förlag, Stockholm: 1996, s. 37.  
81 Dahlqvist, 2002, s. 40. 
82 Braverman, Harry, Arbete och monopolkapital: Arbetets degradering i det tjugonde århundradet, 2. uppl., Rabén & 
Sjögren, Stockholm: 1985, s. 35, 32. 
83 Braverman, 1985, s. 35. 
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Medvetande och materiell omvärld 

När det kommer till människors självuppfattning om klass så är det förvisso så att den materiella 

omvärlden bestämmer medvetandet,84 men med detta inte sagt att de som objektivt sett tillhör en 

arbetarklass uppfattar sig så. Marx själv menade att den subjektiva klassidentiteten ofta var något 

annat än den objektiva.85  

 

Marx menade att medvetandet måste förklaras utifrån ”det materiella livets motsägelser” och ur 

konflikten mellan produktivkrafterna som styr människans medvetande.86 Det är ur detta idéerna 

härstammar, inte motsatt. Eller: ”Det är inte medvetandet som bestämmer livet, utan det är livet 

som bestämmer medvetandet”.87 Såväl klass som klassmedvetande är alltså direkt kopplat till  

produktionsförhållandena och knutna till ”den materiella produktionen”.88 Med detta inte sagt att 

det inte finns variationer, något som diskuteras mer senare. 

 

Klass ska förstås som en ”pågående social process”.89 I en marxistisk idétradition innebär det att 

människan formas av den miljö som den lever i. 90  Men att stanna där skulle göra  

begreppet odynamiskt och platt och för att bättre klargöra begreppets innebörd krävs ytterligare 

klargöranden.   

 

Begreppet klass är en så kallad överhistorisk kategori som anspelar på sociala motsättningar inom 

ett specifikt samhälle, i detta fall det kapitalistiska. Begreppet blir överhistorisk genom 

utgångspunkten i de grundläggande motsättningarna mellan produktivkrafter och 

produktionsförhållanden, oavsett om samhället är feodalt eller kapitalistiskt till sin natur. 

Betydelsefullt blir då inte ”kategorierna utan relationerna dem emellan”. Utifrån en 

historiematerialistisk teori innebär det också att begreppets innebörd förändras när samhället 

förändras.91 Klass får inte ses som något avgränsat utan måste istället betraktas som en dynamisk 

                                                             
84 Marx, Karl, Människans frigörelse, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm: 1965, s. 131. 
85 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur, Lund: 2001, s. 52. 
86 Marx, Karl, Till kritiken av den politiska ekonomin, (översättning Wagner, Bertil), Arbetarkulturs förlag, 
Stockholm: 1970, s. 10.  
87 Marx, 1965, s. 132. 
88 Liedman, Sven-Eric, ”Om ideologi” i Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar (red.), Om ideologi och 
ideologianalys: uppsatser och texter, [2. uppl.], Arachne, Göteborg: 1989, s. 170. 
89 Braverman, 1985, s. 31. 
90 Larsson, 2001, s. 51. 
91 Lindegren, Jan, En historiematerialistisk modell för studiet av agrarsamhället i Behre, Göran & Odén, Birgitta 
(red.), Historievetenskap och historiedidaktik, LiberFörlag, Lund: 1982, s. 72.  
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relation till andra klasser.92 Det är därmed givet att när andra sociala relationer förändras kommer 

också klassformeringen att förändras. Att foga samman begreppen klass och kön till den materiella 

omvärlden blir därför nödvändigt. Samtidigt är inte klass något som utgörs av en isolerad grupp 

människor utan ingår i ett system av relationer.93 Klass är alltså en relation.   

 

En gemensam uppfattning inom all marxistisk idétradition är det finns två huvudklasser94 och  

utöver det ett antal klassliknande mellanskikt eller grupper.95 Ett grundantagande är att det inom 

denna ekonomiska organisation existerar två huvudklasser samt en rad mellanskikt med varierande 

uppgifter och positioner och att det råder en intressemotsättning mellan dessa två. Det är dock 

”tveksamt om en uppdelning av samhället i två klasser är tillräcklig för en analys av dagens  

samhälle”96 varpå det blir nödvändigt att utvidga klassanalysen. 

 

Erik Olin Wright utgår i sin klassanalys från att det på en högsta abstraktionsnivå finns dessa två 

huvudsakliga klasser som uppstår genom sitt förhållande till varandra. Mellan dem råder ett  

antagonistiskt förhållande genom att borgarklassen exploaterar arbetarna. Relationen mellan dessa 

ges tre kriterier. Den ena gruppens välfärd måste ske på den andras bekostnad, de exploaterade 

stängs ute från vissa typer av produktiva resurser, främst ägande av kapital och kontroll över  

produktionen samt att de exploaterande tillgodogör sig mervärdet av produktionen.97 Denna typ av 

analys gäller dock endast vid en högre abstraktionsnivå. Ju lägre abstraktion desto fler klasser, 

eller positioner, framträder inom och mellan klasser.98 Detta innebär att Wright i sin utökade 

klassanalys lägger till en tredje klass kallad småborgarklass (petty bourgeoisie min översättning).99  

 

Definitionen av dessa tre klasser bygger på att borgarklassen äger och kontrollerar såväl  

produktionsmedel som kapital och arbetskraft. Arbetarklassen säljer sin arbetskraft, medan 

småborgarklassen äger och kontrollerar produktionsmedel utan att kontrollera någon arbetskraft. 

                                                             
92 Olsson, Lars, 1991, ”Betplockarna och första världskriget: Om arbetsvandringar och uppkomsten av en 
internationell arbetsmarknad som bakgrund till första världskriget”, Historisk tidsskrift, nr 1, Svenska Historiska 
Föreningen, Stockholm: 1991, s. 1. 
93 Olsson, Lars, Då barn var lönsamma: Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska 
industrier under 1800- och början av 1900-talet, Tiden, Diss. Lund : Univ., Stockholm: 1980, s. 11. 
94 Marx själv var dock ganska svävande på målet med sin egen klassteori. Därav har det inom marxistisk idétradition 
utvecklats en lång rad disparata teorier kring begreppet klass. För en bättre genomgång av Marx och klassbegreppet 
rekommenderas Geiger, 1972, s. 16-24. 
95 Larsson, 2001, s. 52. 
96 Israel, 1996, s. 36. 
97 Wright, Erik Olin, Class Counts - comparative studies in class analysis, Cambridge university press, Cambridge: 
1997, s. 10. 
98 Wright, Erik Olin, ”Varieties of Marxist Conceptions of Class Structure”, Politics & Society, nr 3, 1980, s 329. 
99 I både Class Counts och Varieties of Marxist Conceptions of Class Structure använder Wright denna terminologi, 
om än olika utvecklat.  
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Förhållandet mellan klasserna är antagonistiskt i den betydelsen att de olika klasserna har olika 

intressen. Kapitalisterna exploaterar arbetarklassen genom sitt ägande och kontroll av 

produktionsmedlen och kan då tillgodogöra sig resultaten av produktionen utan att själva delta 

däri.100  

 

Wrights modell är tydligt marxistisk då den utgår från att de klasser som finns inom det  

kapitalistiska samhället är sociala relationer och uppkommer genom sitt förhållande till varandra i 

produktionen. Klasser är relationella i den bemärkelsen att de bara får en innebörd genom sin 

ställning till produktion och andra klasser.  

 

Ett av Wrights kärnbegrepp är ”contradictionary locations within class locations”, eller  

motsägelsefulla klasspositioner (min översättning).101 Detta begrepp behandlar problemet med var 

“white-collar employees” och liknande ska placeras i klassanalysen, då vissa grupper inom  

produktionen inte entydigt platsar i en klass. Vissa grupper är slitna mellan klasser. De delar 

klassintressen med två klasser men har samtidigt inte identiska intressen med någon. Wright  

exemplifierar bland annat detta med chefer högt upp i en företagshierarki som inte kontrollerar 

kapital eller produktionsmedel men samtidigt har stor makt och inflytande över kontrollen av  

arbetet. Studenter, hemmafruar eller andra grupper står utanför den kapitalistiska 

produktionsordningen och vägs därför inte in i analysen.102 

 

Då människors medvetande bestäms av deras materiella tillvaro gäller detta även för 

klasspositioner, som i sin tur är bestämda av klassrelationer. Att förstå hur klasstillhörighet eller 

klassposition påverkar individ blir således också att gå från makro- till mikronivå, där individens 

medvetenhet består av teorier, övertygelser och idéer. Klassmedvetandet avser på så vis alla de 

uppfattningar på en individnivå som har en tydlig klasskaraktär som exempelvis uppfattningar om 

gemensamt eller privat ägande. På mikronivån finns också de aspekter av medvetandet som  

formar individens handlande inom strukturen av klassrelationer. Wright pekar på att medvetandet 

således förmedlas genom ”class-pertinent effects” eller klassrelevant inverkan.103 För att det ska 

räknas hit krävs att uppfattningen har ett klassinnehåll och en klassanknuten effekt även om det 

                                                             
100 Wright, 1997, s. 10-18. 
101 De scheman över klasspositioner som Wright definierar i såväl Politics & Society, nr 3, 1980 samt Class Counts, 
1997 står att finna i bilagor. Där finns även Ahrnes, Ekerwald & Leiulfsruds definition från Klassamhällets 
förändring (Ahrne, Göran, Ekerwald, Hedvig & Leiulfsrud, Håkon, Klassamhällets förändring, fjärde upplagan, 
Arkiv förlag, Lund: 1995) med.   
102 Wright, 1980, s. 327-333. 
103 Wright, 1997, s. 377-384. 
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inte behöver vara i linje med de objektiva klassintressena.104 Ett exempel på en sådan förändring 

av klassmedvetandet skulle exempelvis kunna vara konceptualiserandet av klassbegreppet inom 

politiska organisationer. De som delar samma klassintressen ställs inför samma val och utvecklar 

sin klassmedvetenhet via materiella intressen knutna till klasspositionen. I detta sammanhang  

påverkar också saker som politisk aktivitet som kan påverka eller försvåra processen.105  

 

I min uppsats blir begreppet mediated class location, eller förmedlad klassposition av betydelse. 

Begreppet omfattar de som inte går att placera in i den produktionsbaserade klasstrukturen som 

exempelvis barn, pensionärer eller hemmafruar och på så vis antingen får den direkt tilldelad via 

make/maka eller förälder och på så vis är knuten till produktionsprocessen. När det kommer till 

kvinnor vill Wright i första hand definiera deras klasstillhörighet utifrån deras eget arbete,  

eftersom ”class locations are constructed within the social relations of production, not  

consumtion”. Kvinnors klasspositioner härstammar inte i huvudsak från deras män, och familjer 

kan således vara internt heterogena i sina klasspositioner.106 Först när kvinnor står utanför den  

direkta produktionsordningen är det alltså aktuellt att tala om förmedlade positioner. 

 

Uttryckt i termer om samhälle befinner sig produktivkrafter och produktionsmedel i samhällets 

materiella bas. Mot den ekonomiska basen står en politisk, juridisk, administrativ och 

kulturellideologisk överbyggnad. 107  Klasser och klasspositioner skapas således i samhällets 

materiella bas108 och via den ideologiska överbyggnaden reproduceras det, vilket också är 

nödvändigt för dess överlevnad.109  

Från objektivt till subjektivt 

I likhet med många andra pläderar Ira Katznelson för att användandet av ett klassbegrepp är  

väsentligt för all form av forskning om sociala förändringar. Samtidigt menar Katznelson i  

inledningen till Working-Class Formation att klassbegreppet är blivit otympligt att använda,  

eftersom det oftast är allt för dåligt definierat.110 

 

                                                             
104 Wright, 1997, s. 384. 
105 Wright, 1997, s. 400-411. 
106 Wright, 1997, s. 58-59. 
107 Gustafsson, Bo, I övermorgon socialism, Gidlund, Stockholm: 1981, s. 33. 
108 Lindegren, 1982, s. 74. 
109 Hartmann, Heidi, ”Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism” i Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria - En historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund: 2004, s. 31. 
110 Katznelson, Ira. & Zolberg, Aristide R. (red.), Working-class formation: nineteenth-century patterns in Western 
Europe and the United States, Princeton Univ. Press., Princeton, N. J.: 1986, s. 6, 14. 
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Till skillnad från Wright, som i huvudsak ser klass från ett strukturellt och objektivt perspektiv, 

utökar Katznelson sin analys ifrån det strukturella och objektiva till det individuella och  

subjektiva. Katznelson anser att klass inom kapitalistiska samhällen ska delas upp i fyra 

sammanhängande nivåer som han definierar som struktur, levnadssätt, dispositioner och kollektivt  

handlande (structure, ways of life, dispositions och collective actions min översättning).111 

 

Katznelsons första nivå är i stora stycken lik Wrights. Det är på denna nivå som den 

grundläggande konflikten mellan arbete och kapital återfinns och som ekonomin i stort är 

organiserad. Genom det är det också här vi återfinner exploateringen eller utsugningen, då 

”[c]apitalism is unthinkable without proletarization”. Den andra nivån bestäms delvis av den 

ekonomiska strukturen och handlar om social organisation och formering. Den omfattar saker som 

exempelvis sociala relationer på arbetsplatser och arbetsmarknaden. Eftersom dessa två nivåer inte 

talar om subjektiva erfarenheter gränsar den tredje nivån till detta. På denna nivå skriver 

Katznelson om ”formed groups, sharing dispositions” eller mer specifikt, människor som delar 

uppfattningar om det sociala systemet eller exempelvis rättvisa. Uppfattningarna kommer av 

delade erfarenheter och interaktion mellan människor. Dispositionerna är ”plausible and 

meaningful responses to the circumstances workers find themselves in”. Den fjärde nivån tar fasta 

på det kollektiva handlandet. Katznelson påpekar att även om arbetare har samma 

levnadsförhållanden, nära kontakt med varandra, en stark kollektiv identitet och gemensamma 

värderingar och på så vis delar en kollektiv identitet så är det ingen garant för att dessa ska agera 

kollektivt mot ett gemensamt mål. Katznelson anser därför att det är värdefullt att särskilja den 

tredje från den fjärde nivån, som pekar på klass som organiserad och som agerande genom 

rörelser, organisationer för att påverka samhället. Klassmotsättningar innebär inte heller 

nödvändigtvis att organiseringen tar sig det ena eller andra uttrycket och det råder stor skillnad 

internationellt mellan olika arbetarklasser. Både innehåll och form i kollektivt handlande varierar 

och detta kan förklaras genom olika kontakt och innehåll i nivåerna. Katznelson menar så att 

klassformering bara sker när alla fyra nivåer samverkar.112  

 

Detta innebär dock inte att klass ska betraktas utifrån subjektiva observationer utan klass som 

maktrelation existerar alldeles oavsett om arbetarklassen formerar sig på det ena eller andra sättet. 

Likt Wright förstår jag alltså klass i första hand som ett objektivt fenomen som sker på en  

strukturell nivå och att handlingar i första hand förklaras av denna. Jag avser dock inte att avfärda 

                                                             
111 Katznelson, 1986, s. 14. 
112 Katznelson, 1986, s. 14-21. 
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Katznelson då det genom hans teori går att placera in det socialdemokratiska kvinnoförbundet som 

ett av dessa ”tänkbara resultat” av klassmotsättningar och utifrån Katznelsons och Wrights  

systematiseringar går det att förstå såväl samhällelig uppdelning som organiserat agerande.  

Problematisering av klassbegreppet 

Begreppet klass har en inneboende värdeladdning,113 vilket ofta leder till debatt. Av detta skäl vill 

jag problematisera begreppet en aning. Att utgå från en historiematerialistisk ståndpunkt innebär 

att se den sociala konflikten mellan arbete och kapital som en av drivkrafterna i historien.114 Detta 

innebär att klargöra en politisk ståndpunkt. Då den ideologikritiska metoden förutsätter att vi  

klargör våra egna ideologiska utgångspunkter,115 blir detta också en naturlig utgångspunkt. Med 

detta menar jag dock inte att det endast finns en sorts klassanalys,116 men min förståelse av  

begreppet klass och dess tillblivande bygger på en historiematerialistisk tolkning. 

 

Klassbegreppet som sådant har också, kanske delvis på grund av sin politiserade karaktär,  

inneburit att det kan finnas ett visst motstånd mot användandet av det och det har på senare år  

exempelvis kommit att snarare bli en ”kulturell markör” istället för att ingå i ”en analys och kritik 

av kapitalismen som ekonomiskt system”.117  

 

Ett ämne som väckt debatt är det om de nya mellanskikten, framförallt de offentliganställda, som 

inte fanns på Marx tid,118 men även småföretagare och olika typer av ”white-collar employees” har 

varit ett problem för en förenklad klassanalys, särskilt den som Wright kallar för ”simple  

polarization”.119 Hur ska dessa komma in i en klassanalys och var ska de positioneras blir en  

naturlig fråga? Stora förändringar på arbetsmarknaden under senare delen av 1900-talet och en, 

under senare årtionden, växande insikt om detta har gjort att termen delvis förlorat sin deskriptiva  

karaktär och funktion,120 trots att klassbegreppet är ett ”fruktbart teoretiskt verktyg för att beskriva 

och förklara konkreta och centrala processer i samhället”, som Joachim Israel skriver.121 Som jag 

tidigare påpekat är klassformering en dynamisk process som förändras i samband med  

                                                             
113 Dahlqvist, 2002, s. 40. 
114 Gustafsson, 1981, s. 33. 
115 Liedman, Sven-Eric, Surdeg: en personlig bok om idéer och ideologier, Författarförlaget, Stockholm: 1980, s. 51-
52. Se även mitt metodkapitel för en mer utförlig diskussion om objektivitet, reliabilitet och validitet. 
116 Se exempelvis Wright, 1980, s. 326-327 och Wright, 1997, s. 2. 
117 Tornhill, Sofie & Tolvhed, Helena, ”Samhällsomdaningens subjekt och horisonter - om vänster och feminism som 
kritik och politik”, Fronesis, nr 25-26, Tidskriftsföreningen Fronesis, Malmö: 2008, s. 10. 
118 Göransson, Anita, ”Klassbegreppets återkomst”, Tidskrift för genusvetenskap, nr. 3-4 2008, Linköping: 2008, s. 29. 
119 Wright, 1980, s. 327. 
120 Braverman, 1977, s. 31. 
121 Israel, 1996, s. 190. 
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förändringar i samhällets materiella bas.122 Men den deskriptiva funktion som klassanalysen haft 

har troligtvis inte följt med denna utveckling. Det ligger därmed på såväl politikens som  

akademins axlar att belysa detta. Från ett svenskt perspektiv har exempelvis Göran Ahrne studerat 

denna process, något jag ämnar återkomma till. Även Wright har studerat svenska förhållanden i 

jämförelse med USA, Norge, Kanada, Storbritannien och Japan precis på samma vis som  

Katznelson jämför Frankrike, USA och Tyskland. 

 

För uppsatsens vidkommande blir det också viktigt att binda ihop strukturellt och individuellt, de 

förändringar som under den angivna tidsperioden och de förändringar i den materiella basen och 

dess återverkningar på det individuella planet. Till det har jag både Katznelsons analysnivåer och 

Wrights klasspositioner. Dessa bör tillsammans kunna fungera som ett tillfredställande verktyg för 

att förklara eventuella ideologiska förändringar inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet 

samt dess orsaker. 

Klass och kön 
Uppsatsen behandlar både det teoretiska begreppet ”kön” och den del av arbetarrörelsen som 

särorganiserar kvinnor. Därför blir begreppet kön och innebörden av det som en social relation 

samt dess uppkomst och reproduktion väsentlig. För att bygga en förståelseram kring detta har jag  

hämtat inspiration från feministisk teori. Gemensamt för all feministisk teori i forskning är att den 

strävat efter att synliggöra könets koppling till olika maktstrukturer, men även om ”genus eller 

könsidentitet” sätts i fokus kan det också göras en ”kritisk maktanalys där kön är en komponent 

bland andra”.123 En feministisk förståelse av samhällsutveckling eller ideologiska förändringar 

måste alltså inte per definition sätta kön som variabel i första rummet.  

 

Att jag i uppsatsen använder begreppet ”kön” istället för ”genus” har en i huvudsak praktisk  

funktion. Begreppet ”genus” syftar i huvudsak på kön som social konstruktion och i uppsatsen 

används begreppet kön i huvudsak i denna betydelse. Då begreppen sätts i förståelse till den  

kontext vari uppsatsen utspelar sig, där genusbegreppet inte alls används, blir det praktiskt mer 

användbart att använda de begrepp som förekommer i såväl protokoll som program samtidigt som 

läsbarheten ökar. 

 

                                                             
122 Olsson, 1991, s. 1. 
123 Svedberg, Erika & Kronsell, Annica, ”Feministisk metod, teori och forskning om identiteter” i Petersson, Bo; 
Robertson, Alexa (red.), Identitetsstudier i praktiken, Liber, Malmö: 2003, s. 53. 
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När det gäller feminismen och dess förhållande till marxismens samhällsanalys finns där en  

ambivalens. Inom marxistisk teori har kvinnor betraktats som en utsatt grupp, men samtidigt har 

underordning setts som en effekt av klassförtryck, som därmed skulle upphöra med införande av 

socialismen.124 Denna ståndpunkt har dock utsatts för kritik från feministiskt håll. Främst i detta 

sammanhang är Heidi Hartmann med sin uppsats Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och 

feminism, men även en rad andra författare har lyft denna fråga.  

 

Den marxistiska tolkningen av kvinnoförtryck har ända sedan Friedrich Engels utgått från att  

förtrycket av kvinnor gick hand i hand med utvecklingen av kapitalismen125 och därmed också 

skulle försvinna när kapitalismen avskaffades. Detta är en uppfattning som delades av de flesta 

tidiga marxister som menade att kapitalet och privategendomen var orsaken till det generella  

förtrycket av arbetarklassen och det specifika kvinnoförtrycket.126  

 

Då marxismen, som politiskt projekt, haft som målsättning ”att förstå och driva fram en  

omstörtning av kapitalismen” blev det tidigt relationen mellan arbete och kapital som hamnade i 

fokus.127 Arbete blev lönearbete och andra former av arbete som hushållsarbete, eget eller avlönat, 

kom att lämnas därhän.128 Hartmanns övergripande tes är att marxismen varit otillräcklig och 

könsblind, då den fokuserat på detta, men påpekar samtidigt att den ”feministiska analysen ensam 

är … inadekvat”, då den varit ”blind för historien och otillräckligt materialistisk”.129 

 

Fram till Hartmanns uppsats publicerades anser hon att samtliga marxistiska analyser av 

kvinnofrågan därmed sett kvinnoförtrycket i förhållande till, eller bristande förhållande till, 

produktionen. Kvinnor definierades som en del av arbetarklassen och inordnades i förhållande till 

män och deras förhållande till kapitalet. Det som Hartmann kallar ”våra dagars marxister” förde in 

kvinnorna i en analys av vardagslivet där alla aspekter av livet reproducerar det kapitalistiska 

systemet.130 Detta till trots, anser hon att det är logiskt att vända sig till marxismen vid studier av 

kvinnoförtryck, då marxismen är en ”väl utvecklad teori om sociala förändringar” och socialt 

förtryck.131 Målet för den feministiska analysen är dock att undersöka ”relationerna mellan 

kvinnor och män”, medan den marxistiska analysen fokuserat på klassförhållanden och ”det 

                                                             
124 Tornhill & Tolvhed, 2008, s. 12. 
125 Hartmann, 2004, s. 32-33. 
126 Hartmann, 2004, s. 19-20. 
127 Tornhill & Tolvhed, 2008, s. 12. 
128 Tornhill & Tolvhed, 2008, s. 12. 
129 Hartmann, 2004, s. 25-26, 17. 
130 Hartmann, 2004, s. 19. 
131 Hartmann, 2004, s. 47. 
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kapitalistiska samhällets rörelselagar”. Den marxistiska analysen kan användas för att formulera 

en feministisk strategi, men merparten av marxister som gjort det har inte klarat av det, då deras 

”marxism dominerar ... deras feminism”, enligt Hartmann.132  

 

Hartmanns kritik bygger således på att marxismen måste kompletteras med en teori om  

patriarkatet, för att vi inte bara ska se kvinnoförtrycket enbart som en del av klassförtrycket. Det är 

viktigt att se att hemarbetet inte är ett arbete för kapitalet utan istället ett arbete för männen, även 

om det reproducerar kapitalismen.133 Samma kritik har utöver det förts fram från fler håll. I sin 

artikel Samhällsomdaningens subjekt och horisonter - om vänster och feminism som kritik och 

politik, skriver Sofie Tornhill och Helena Tolvhed att det är naturligt att kvinnofrågor hamnat i 

bakgrunden i marxistisk teori, eftersom ”det marxistiska projektets målsättning var att förstå och 

driva fram en omstörtning av kapitalismen”. Arbete blev det ”för de kapitalistiska 

produktionsrelationerna utmärkande lönearbete[t]”, medan annan typ av arbete, exempelvis 

hemarbete, lämnades utanför analysen.134 Som en följd av den marxistiska analysens oförmåga att 

lyfta fram kvinnoperspektivet uppstod det i Storbritannien en ”hemarbetesdebatt”, där det obetalda 

hemarbetet lyftes in i analysen.135 

 

Christina Carlsson för ett liknande resonemang i Kvinnosyn och kvinnopolitik men riktar också en 

del kritik mot Hartmann, bland annat för att inte problematisera relationerna mellan män och 

kvinnor nog. Trots att ”en könskonflikt postuleras” anser hon att kvinnor blir osynliga i  

Hartmanns analys eftersom denna bara fokuserar på mäns förtryck av kvinnor. Inte heller  

problematiseras relationerna inom det patriarkala systemet.136  

 

Även Kjell Östberg är inne på samma spår, även om han tycker att det är att förenkla bilden.  

Östberg anser att diskussionen om att klass är lika med man och kön är lika med kvinna är  

onyanserad. Han påpekar tvärtom att män oftare agerat som kön medan kvinnor agerat som klass. 

Exempel på detta är när män gick samman över klassgränserna ”i politiken för att utestänga  

kvinnor på 20-talet, i riksdagen mot gift kvinnas rätt till arbete på 30-talet, mot likalön på 50-

talet”.137  

                                                             
132 Hartmann, 2004, s. 25. 
133 Carlsson, 1986, s. 245. 
134 Tornhill & Tolvhed, 2008, s. 12. 
135 Göransson, 2008, s. 27-28. 
136 Carlsson, 1986, s. 28. 
137 Östberg, Kjell, ”Kvinnlig klass och manligt kön?”, Häften för kritiska studier, nr. 2, Föreningen Häften för Kritiska 
Studier, Stockholm: 2000, s. 51. 
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Socialt skapade klass och kön  

I likhet med en marxistisk tolkning av klassformering anser Christina Carlsson att ägandet i första 

hand är det som definierar medvetande och att det här finns andra förklaringar än Hartmans vilka 

också inordnar kvinnor i detta system. Carlsson menar dock att ställning i arbetsprocess, ideologi 

och andra sociala faktorer inte räcker till för att förklara, exempelvis, kvinnors ”bristande fackliga 

aktivitet och starka familjeorientering”.138  

 

Jag delar Carlssons utgångspunkt i produktionen och anser att såväl klass som kön, som social 

konstruktion, har sitt ursprung i ägandestrukturen. Förståelsen kan dock inte enbart utgå ifrån en 

marxistisk klassanalys, där begreppet arbetarkvinnor enkelt blir en del av begreppet 

”arbetarklass”. Istället måste könsbegreppet problematiseras och nyanseras för att kunna ge 

bäring, oavsett om det sociala könet konstitueras av de rådande materiella omständigheterna eller 

ej. I likhet med Carlsson menar jag att det behövs teori som beaktar både klass- och könsaspekter 

som ”samhällsstrukturerande principer”.139 För betraktas könsfrågan från ett socioekonomiskt 

perspektiv är det tydligt att ett flertal kvinnor, utifrån relationen till ägande och produktionsmedel, 

är lönearbetare i industrikapitalistiska samhällen.140 

 

Det går dock samtidigt inte att särskilja klass från kön. De är båda sociala mönster som är  

historiskt reproducerade och på ett konkret plan samexisterande.141 Göran Therborn har uttryckt 

det som att klasser och klassrelationer har giltighet alldeles oavsett förekomsten av ”antalet” kön. 

Även den engelske historikern Perry Anderson kommer fram till samma slutsats. Han menade att 

”det är produktionen och klassrelationerna” som är primära.142 Såväl klassamhälle som patriarkat 

måste reproduceras genom skolor, arbetsplatser och normer143 eller för att använda en mer  

marxistisk term, genom samhällets överbyggnad. Detta är dock inte samma sak som att inta en 

traditionellt marxistisk position där könsskillnader löser sig av sig självt som ett resultat av  

kapitalismens avskaffande då detta inte per automatik skulle leda till upphävande könsförtryck. 

Patriarkat och kapitalism 

Som jag pekat på tidigare förstår jag både klass och kön som sociala relationer baserade på den 

materiella omvärlden. Det patriarkat som idag kan sägas existera är då en produkt av det  
                                                             
138 Carlsson, 1986, s. 17. 
139 Carlsson, 1986, s. 30. 
140 Östberg, 2000, s. 51. 
141 Carlsson, 1986, s. 19. 
142 Carlsson, 1986, s. 13. 
143 Hartmann, 2004, s. 31. 
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kapitalistiska samhället, även om den specifika form av socialt kön som idag existerar  

reproducerats av det kapitalistiska samhället så byggdes kapitalismen upp kring en redan  

existerande könsolikhet.144 När kapitalismen formades ärvde den tillskrivna egenskaper för såväl 

dominerande som underordnade grupper.145 

 

Patriarkat ska förstås som en uppsättning av sociala relationer mellan män med grund i samhällets 

materiella bas, som, trots sin hierarkiska natur skapar solidaritet och ömsesidigt beroende mellan 

män. Detta gör det möjligt för män som grupp att dominera kvinnor. Då män har olika positioner 

inom den patriarkala hierarkin så förenas de genom upprätthållandet av detta maktförhållande. 

Ytterst handlar den materiella basen om att kvinnans arbetskraft kontrolleras och bevaras genom 

att kvinnor utestängs från ”väsentliga produktionsresurser” som olika typer av arbeten eller hålls 

kvar i arbeten med låga löner. Genom det ”monogama heterosexuella äktenskapet” kontrolleras 

också kvinnans sexualitet effektivt.146  

 

Heidi Hartmann skriver att det inte finns någon renodlad kapitalism eller något patriarkalt system. 

Den ekonomiska produktionen och ”köns/genussfärens” produktion av människor samverkar för 

att bestämma de samhälleliga institutionerna, oavsett historisk epok. Patriarkala strukturer må  

påverkas av kapitalismen men de är inte unika för denna och det existerar ett samband mellan  

förändringar i den ekonomiska basen och de patriarkala strukturerna. Dessa möjliggör en 

”övergång från exempelvis kapitalism till socialism”, utan att de patriarkala strukturerna 

förändras.147 På samma sätt växte kapitalismen och det kapitalistiska samhället fram kring en 

redan existerande könsolikhet.148 

 

En del av vidmakthållandet av denna könsordning är kvinnoarbetet, som kan uppfattas som en 

väsentlig del av de patriarkala strukturer som är säregna för kapitalismen. Detta bevarar också en 

sexistisk ideologi, där manliga egenskaper och kapitalistiska värderingar prioriteras och kvinnliga 

egenskaper och sociala behov nedvärderas. Hartmann menar att bara i ett kapitalistiskt samhälle är 

detta nödvändigt då alla andra samhällen haft kvinnor som en naturlig del av det produktiva  

arbetet.149  

 

                                                             
144 Carlsson, 1986, s. 30. 
145 Hartmann, 2004, s. 40. 
146 Hartmann, 2004, s. 30-31. 
147 Hartmann, 2004, s. 33. 
148 Carlsson, 1986, s. 30. 
149 Hartmann, 2004, s. 45. 
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Ett kompanjonskap uppstod mellan kapital och patriarkat och i en svensk kontext blev 

familjeförsörjarlöner en del av detta kompanjonskap, där män agerade över klassgränser och där 

kapital och patriarkat samverkade för att hålla kvinnor utanför arbetsmarknaden. Familjelönen 

blev  

lösningen på dåtidens konflikt om kvinnans arbetskraft som fanns mellan patriarkala och  

kapitalistiska intressen.150 För såväl patriarkat som kapital var detta väsentligt då könsordningen 

inte är en statisk makthierarki. Istället är det ett skeende som genom vardagliga praktiker och  

beteenden upprätthåller och reproducerar uppdelningen mellan män och kvinnor.151 Utan en stabil 

allians hade det ena eller det andra systemet försvagats.  

 

Utvecklingen av det svenska samhället under 1900-talet innebar ett bibehållande av detta  

kompanjonskap. Exempelvis formas, vad Yvonne Hirdman kallar, ett husmorskontrakt parallellt 

med uppbyggandet av den svenska modellen och den offentliga sektorn, där arbetskraften kom att 

domineras av kvinnor. 152  Den svenska välfärdsstaten bygger på klassamarbete och en 

överenskommelse mellan arbete och kapital, 153  men den är samtidigt en fortsättning på 

kompanjonskapet mellan patriarkat och kapital där systemet i grunden bygger på kvinnors relativa 

underordning.154 

 

Patriarkatet kan alltså definieras som en uppsättning relationer mellan män som har en materiell 

bas, men trots hierarkisk karaktär, skapar beroende och solidaritet mellan män och på så sätt  

möjliggör dominans över kvinnor. Män förenas över klassgränserna i ett gemensamt 

dominansförhållande,155 något som också poängteras av Kjell Östberg.156 Män är, oavsett plats i 

hierarkin, beroende av varandra för att bibehålla kontrollen och patriarkatets materiella bas har sin 

grund i denna kontroll av kvinnans arbete.157 

Könsfrågor och marxistisk analys 

Min förståelse av klass och kön är alltså att de är sociala relationer som uppstår i förhållande till 

den materiella verkligheten runt om dem. De är, så att säga, en social produkt som i huvudsak 

                                                             
150 Hartmann, 2004, s. 37-39. 
151 Svedberg & Kronsell, 2003, s. 57. 
152 Östberg, 2000, s. 50. 
153 Israel, 1996, s. 41-45. 
154 Acker, Joan, ”Könskompromissen i den svenska välfärdsstaten”, Tiden, nr 8, 1990, s. 463-464. 
155 Hartmann, 2004, s. 30. 
156 Östberg, 2000, s. 51. 
157 Hartmann, 2004, s. 31. 
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definieras av den materiella basen men även påverkas och reproduceras av den politiska och 

ideologiska överbyggnaden.  

 

Den marxistiska analysen har dock fått kritik för sin oförmåga att analysera kvinnofrågor och 

dessa har hamnat i bakgrunden då analysen primärt riktat in sig på produktivt arbete vilket torde 

ha sin utgångspunkt i den roll som kvinnor hade i produktivt respektive reproduktivt arbete. I den 

kontexten blir det nödvändigt att väva in det reproduktiva arbetet i klassanalysen och se dess 

funktion, både gentemot patriarkat och kapital.  

 

Efter 1970-talet är dock andelen kvinnor i hemarbete låg i Sverige och den typen av resonemang 

är alltså inte direkt intressanta, då över 80 procent av kvinnor mellan 25–54 arbetade utanför 

hemmet i slutet av 1980-talet.158 Frågan om det reproduktiva arbetet utanför hemmet är dock  

relevant och då hur detta ska inlemmas i en klassanalys. Det är ur detta perspektiv som 

”kvinnolöner” och ”kvinnoyrken” ska betraktas. Betraktas könsfrågan utifrån ett socioekonomiskt 

perspektiv är det tydligt att kvinnor, utifrån relationen till ägande och produktionsmedlen, i stor 

utsträckning är lönearbetare.159 Samtidigt som andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökar är det 

viktigt att ställa frågan om vilka kvinnor som ökar på arbetsmarknaden? Wirginia Bogatic skriver i 

sin doktorsavhandling Exilens dilemma om generation som identitet. Bogatic diskuterar begreppet 

sociologisk generation som ”uppstår när en biologisk generation utsätts för betydelsefulla  

historiska händelser”. Det som är särpräglande för dessa är att de delar livserfarenheter som inte 

kommer att delas av efterföljande generationer. De kan sägas dela ett kollektivt minne som i sin 

tur kan resultera i ”värderingar, tolkningar och ideal” som kan ligga till grund för handlande.160 En 

sådan generationsteori kan exempelvis förklara övergångar från hemmafruideal till 

yrkesarbetarideal. 

 

Således blir det också väsentligt, inte bara att diskutera hur kvinnors förhållande i 

produktionsordningen skett under uppsatsens period utan också att diskutera hur klassrelationer 

förändrats. Dessa två analyskategorier, tillsammans med en omgivande social kontext, kommer 

således att användas för att förklara de förändringar i ideologiskt hänseende som det 

socialdemokratiska kvinnoförbundet genomgått min tidsperiod.  

                                                             
158 Israel, 1996, s. 30. 
159 Östberg, 2000, s. 51. 
160 Bogatic, Wirginia, Exilens dilemma: att stanna eller att återvända: beslut i Sverige av polska kvinnor som 
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Ideologi 
Terry Eagleton skriver i sin bok Ideology – An introduction att begreppet ideologi har en lång rad 

olika betydelser, varav många är inkompatibla med varandra161 Detta ger ett behov att kortfattat 

lyfta upp ett antal huvudsakliga perspektiv.  

 

I huvudsak kan sägas att det finns två sätt att använda begreppet ideologi. Antingen som ett  

neutralt begrepp som syftar på ett system av ”åsikter, tankar, föreställningar, värderingar,  

attityder”. Det är i denna mening ett partis ideologi går att spåra. Det andra alternativet är att  

definiera ideologi som ”något illusoriskt, något snedvridet, en stollighet eller rent av ett  

lurendrejeri” och ordet ”ideologi” är just vagt och mångtydigt. Sven-Eric Liedman påpekar också 

att det är just denna vaghet och mångtydighet som utgör en lockelse, eftersom den inte beror på 

”intellektuell slarvaktighet” eller liknande.162 Även Göran Bergström och Kristina Boréus delar 

denna uppdelning av begreppet ideologi. De ser att det ena synen definierar ideologi som ”någon 

typ av idésystem”, som inte bygger in några funktioner eller effekter av en ideologi. Det andra 

spåret har en syn på ideologi där ideologins funktion byggs in i begreppet, där ideologi legitimerar 

specifika grupp- eller klassintressen.163  

 

Det senare synsättet presenteras av, exempelvis, Herbert Tingsten som presenterar ideologi som 

idéer eller meningsyttringar som inte har någon betydelse bortom det uttalade. Ideologi är liktydigt 

med det manifesta och är inte kopplat till några kontextuella förhållanden. Mot detta 

ideologibegrepp står den typ som söker en latent ideologi, inte bara under det manifesta, utan 

”också i klassers, gruppers och institutioners handlande, åtgärder och beslut”.164 Att ta ställning 

för denna innebär också att vända sig mot den syn på ideologi som menar att ”[i]deologin 

producerar illusioner, [och] vetenskapen sanningar”.165  

 

Liedman påpekar att denna syn på ideologi är vilseledande, därför att det dels inte går att utgå från 

att ursprunget eller användning skulle avgöra dess vetenskaplighet, dels för att ideologier alltid är 

externa. Han anser att vetenskap kan användas till att såväl förespråka som kritisera ideologi, men 

att skilja vetenskap och ideologi åt innebär att forskaren istället kommer att hamna i idealism, där 

”[v]etandet stiger ner från himlen i människornas värld”. En vetenskaplig ideologikritik och  

                                                             
161 Eagleton, Terry, Ideology - An introduction, Verso, London: 2007, s. 1. 
162 Liedman, 1989, s. 10-11, 7. 
163 Bergström & Boréus, 2005, s. 150-151. 
164 Liedman, 1980, s. 75-76. 
165 Liedman, 1980, s. 78. 
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ideologisyn måste således ha sin egen ideologi och utöver det påpekar Liedman att ideologisk  

användning av vetenskap historiskt är en normal företeelse. 166  I sammanhanget blir också  

hegemonibegreppet intressant då detta talar om ideologisk makt. Joachim Israel tar upp begreppet 

utifrån den italienske socialisten Antonio Gramsci. Begreppet hegemoni antyder ett utövande av 

ideologisk makt som sprids av ”massmedia, undervisning och socialisation” och en sociopolitisk 

kultur där det används. Ideologier som har denna position kan alltså sägas vara hegemoniska.167  

4. Metod 

Idéanalys och ideologikritisk metod 
I arbetet med att analysera mitt källmaterial kommer jag använda mig av en kritisk idéanalys, 

också kallad ideologikritisk metod. Skälen därtill är två. Då det rör sig om texter av politisk  

karaktär fann jag denna metod lämplig, då både Liedman,168 Bergström och Boréus169 använder 

just politiska texter när de ska exemplifiera användningsområde för metoden. Mitt andra skäl är att 

metoden måste gå att koppla till det teoretiska ramverket. Då den ideologikritiska metod som  

Liedman presenterar betonar vikten av den sociala kontexten170 är den dubbelt lämplig.  

 

Ideologikritisk metod förutsätter inte objektivitet från forskaren. En utgångspunkt är att all  

historievetenskap har en åsikt, eller ”åskådning i botten”.171 Vetenskapen är således inte objektiv 

utan tar sitt ursprung ur subjektiva förhållanden, oavsett om det är ”individens, gruppens, klassens, 

eller hela samtidens”.172 Som forskare måste vi ställa oss frågan om varför, i vems intresse och 

vad vi vill uppnå med vår forskning, men framförallt ”vilka grundläggande antaganden” vi låter 

oss ledas av. Detta är en tanke som leder tillbaka till Marx som menade att ”vägen till  

verkligheten” inte skulle gå via opartiskhet. Det var snarare ”ett finare namn på den som inte vet 

att och hur han tar ställning och därför forskar i blindo eller med falska anspråk”.173 Att inte  

förutsätta objektivitet är dock inte att avsäga sig kraven på saklighet och opartiskhet. Forskarens 

egna ideologiska värderingar får inte avgöra resultaten utan strävan måste samtidigt vara att uppnå 

hög intersubjektivitet, något jag återkommer till. 

 
                                                             
166 Liedman, 1980, s. 78. 
167 Israel, 1996, s. 39. 
168 Liedman, 1980, s. 72, s. 105. 
169 Bergström & Boréus, 2005, s. 33. 
170 Liedman, 1980, s. 83. 
171 Liedman, 1980, s. 55-56. 
172 Liedman 1980, s. 7. 
173 Liedman 1980, s. 26. 
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En av ideologikritikens huvuduppgifter, är enligt Liedman, är att låta ”försanthållanden”  

konfronteras med vetenskapliga teorier eftersom även ideologikritikern har sin ideologi. För denne 

blir det viktigt att lyfta fram och skärskåda normer, värderingar, dess konsekvenser samt 

sambandet med ”försanthållandena” och teckna bättre lösningar.174 Även Bergström & Boréus 

påpekar att forskaren inte kan vara en helt utomstående iakttagare i studier av denna typ. De 

påpekar att såväl metod som förförståelse måste ”beaktas i validitetsbedömningen”. För att öka 

möjligheten till god validitet anser de att forskaren ska ”lära sig mer om sin egen vetenskapskultur 

och den sociala kontext i vilken undersökningarna äger rum”,175 något som går väl ihop med  

Liedmans resonemang. 

 

Liedman menar att varje klass eller grupp har ett kollektivt sunt förnuft av särskilda värderingar 

som utgör en fast grund för medlemmarna utifrån vilket varje ställningstagande eller program 

byggs upp. Först när detta sunda förnuft hamnar i konflikt med andra klasser eller grupper blir det 

angeläget att formulera dessa utförligt. Det som är klart definierat kallas manifest ideologi och den 

syns i partiprogram, pamfletter och officiellt material. Det som finns under ytan definieras som 

latent ideologi och innehåller ofta såväl oenighet som osäkerhet, men fungerar ändå som ”nyckeln 

till de ideologier som syns och hörs”.176 Denna latenta ideologi behöver inte överensstämma med 

den manifesta då det inte nödvändigtvis finns ett konsekvent samband mellan ord och handling.177 

Således krävs också tolkning för att kunna uttolka latent ideologi.178  

 

Manifest och latent representerar formulerade och icke-formulerade åsikter. Det manifesta är  

således det som kommer till uttryck i tal och skrift medan latent ideologi är det icke uttryckta. För 

att förstå en organisations utveckling är det nödvändigt att studera båda, såväl som de saker det 

råder enighet som oenighet om.179 En ideologikritisk analys strävar således också mot att avslöja 

och visa, inte bara det som sägs, utan också det som inte sägs. Därför kan inte den som arbetar 

med ideologikritisk metod enbart nöja sig med att studera program och skrifter utan måste också 

fokusera på vad som inte finns i skrifterna. Handling och manifest ideologi går inte alltid hand i 

hand och kan således skilja sig åt.180  

 

                                                             
174 Liedman 1980, s. 104-105. 
175 Bergström & Boréus, 2005, s. 35. 
176 Liedman 1980, s. 71-72. 
177 Liedman, 1980, s. 105-106. 
178 Liedman, 1993, s. 235-236. 
179 Liedman, 1980 s. 72-73. 
180 Liedman 1980, s. 105-106. 
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Min avsikt i denna uppsats är dock inte att belysa sambandet mellan ord och handling utan att i 

huvudsak fokusera på den manifesta ideologi som kommer till uttryck genom källmaterialet. Den 

interna diskussion som får uttryck på en kongress och kännetecknas av en lång rad disparata  

åsikter kan ses som ett uttryck för denna, oavsett om den är dominerande eller ej.  

 

I ett kongressammanhang ensamt kan det också vara svårt att uttolka latent ideologi, då frågan är 

om de åsikter som uttrycks i en enskild debatt kan sätta ord på de stämningar och diskussioner 

som förs utanför offentliga eller semioffentliga rum. För att belysa det latenta på allvar krävs en 

mer utförlig undersökning av exempelvis styrelseprotokoll, intern debatt och liknande för att få ett 

tillförlitligt resultat. Därmed kommer mitt fokus ligga på att belysa uttrycken för den manifesta 

ideologin. Material som partiprogram kan ses som delar av en manifest ideologi.181 Att studera 

kongressprotokoll och kongresshandlingar blir således också att studera det manifesta och det är 

först när vi sträcker oss ”bortom och inunder de uttalade innebörderna och de direkt formulerade 

budskapen” som vi når den latenta ideologin,182 vilket alltså inte är min huvudsakliga avsikt här. 

 

Liedman betonar starkt en materialistisk utgångspunkt. För att komma ideologin närmre är det 

nödvändigt att inte bara ta hänsyn till det betonade eller formulerade. Om vi bara tar hänsyn till 

dessa blir idévärlden endast ”ett virrvarr av obegripliga förändringar, ett sammelsurium utan rejält 

inre sammanhang.”183 Liedman använder sig därför av det han definierar som ett ”neutralt  

ideologibegrepp”. Detta innebär att ideologi förstås som en föreställningsvärld, som ”ses i  

samband med ett samhälles materiella och klassmässiga förhållanden”,184 en uppfattning som jag 

delar. 

 

Det är också på den här punkten som ideologikritiken skiljer sig tydligast åt gentemot andra 

idéanalytiska metoder. Bergström och Boréus anser att en ideologi inte kan rekonstrueras enbart 

genom en analys av den manifesta ytan. Därav blir det inte bara nödvändigt att studera det  

manifesta utan också kontexten. Texten måste infogas i ett sammanhang, ställas mot en materiell 

”kontext utan vilken en ideologi inte kan förstås”.185 Och även om det är principiellt möjligt att 

infoga även annan idéanalys i en materiell kontext betonar den ideologikritiska inriktningen  

                                                             
181 Liedman 1980, s. 105. 
182 Liedman, 1980, s. 115. 
183 Liedman 1980, s. 71-72. 
184 Liedman, 1980, s. 83. 
185 Bergström & Boréus, 2005, s. 158. 
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starkare denna relation,186 för att verkligen kunna säga något om en grupps ideologi måste alltså 

även samhällets grundläggande relationer studeras.  

 

Ideologikritiken skiljer sig genom att belysa begreppet mer problematiserande. Ideologin kan inte 

enbart bestämmas utifrån program eller taltexter. Stor vikt läggs vid att texter måste relateras till 

den sociala kontexten.187 I det sammanhanget blir det också väsentligt att undersöka ett partis eller 

en organisations faktiska relationer till klasser, grupper och institutioner, då dessa ”samlade  

betydelser utgör den latenta ideologin”.188 Sätts texten i ett större sammanhang kan detta innebära 

en styrka då det relateras till en politisk, ekonomisk eller social praktik kan vi på så vis ”påvisa en 

paradox” mellan text och handling189 eller mellan latent och manifest ideologi. 

 

Ideologianalys genomförs i tre steg där det första är en analys av texten, det andra ett  

begripliggörande av densamma och den tredje en tolkning utifrån ett socialt sammanhang. 190 Det 

första steget inbegriper att analysera texten och tolkningen av vad som sägs och inte sägs. I detta 

steg behandlas begreppen klass och kön, hur de används eller inte används då orden i sig säger 

något om en ideologisk ståndpunkt. 

 

Den andra delen av analysen innebär ett klargörande av kontextuella förhållanden. Detta görs för 

att ge texten ett innehåll. I analysens tredje del relateras så detta innehåll till teori för att dra 

slutsatser och på så vis också åskådliggöra textens ideologiska innehåll. 191 

 

Avslutningsvis är det också väsentligt att påpeka att det alltid föreligger en risk för låg 

intersubjektivitet vid användande av ideologikritisk metod. Därför är det av stor vikt att tydligt  

redogöra för egen teoretiska ståndpunkt.  

Validitet och reliabilitet 
För den som arbetar med idéanalytiska metoder är det övergripande målet att presentera maximal 

klarhet i vad som sägs i en debatt, det vill säga att rekonstruera argumenten och sedan knyta  

samman dem med en ambition att identifiera ideologier eller ideologiska förändringar. Den 

ideologikritiska metoden rör sig i gränslandet till denna ambition. Det som i huvudsak skiljer  

                                                             
186 Bergström & Boréus, 2005, s. 166-167. 
187 Bergström & Boréus, 2005, s. 173. 
188 Liedman 1980, s. 106. 
189 Bergström & Boréus, 2005, s. 175-176. 
190 Liedman & Nilsson, 1989, s. 106. 
191 Liedman & Nilsson, 1989, s. 22-35. 
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traditionell idéanalys från ideologikritik är att den inte bara fokuserar på vad som sägs och inte 

sägs utan också jämför med en yttre verklighet och på så vis också innefattar en mer omfattande 

systemkritik. På detta vis begripliggörs ideologin. Sättet att betrakta ideologi innebär också att 

denna associeras med makt på ett mer uttalat vis än i andra idéanalytiska metoder.192  

 

Väsentligt i sammanhanget är att ideologikritisk metod inte förutsätter total objektivitet utan  

istället utgår från en medvetenhet om egna åsikter och antaganden. För att öka validitet i en studie 

likt denna är det nödvändigt att vi, som Liedman påpekar, gör oss medvetna om våra egna 

ståndpunkter och tillgängliggör dessa för vetenskaplig granskning.193 Denna utgångspunkt blir 

också väsentlig då jag har ett politiskt och ideologiskt bagage, dels genom studier av det 

socialdemokratiska ungdomsförbundet,194 och dels genom eget politiskt engagemang. Men också 

då vi, som forskare, är med och konstruerar våra studieobjekt när vi ägnar oss åt maktfrågor eller  

liknande är det viktigt att vara noga med användning av de metodologiska verktyg vi har till 

hands. Om forskaren också är medveten om sin ”socialt präglade förståelse” ökar möjligheten till 

god validitet i studierna”.195 Bergström och Boréus anser dock inte att det behöver innebära ett 

problem. De refererar exempelvis till Frankfurtskolan, enligt vilken det inte är ”meningsfullt att 

tala om värderingsfri vetenskap”. För även de, som inte är öppet normativa, har vissa 

föreställningar eller åsikter som de tar för givna, ”kanske oftast sådana som inte ifrågasätter 

rådande samhällsordning.”196 

 

Då uppsatsens ämne angränsar till det kvinnohistoriska forskningsfältet och tidsperioden rör sig i 

det gränsland där kvinnohistorisk forskning går från kvinnohistoria till genusvetenskap blir det 

naturligt att snegla åt detta håll såväl när det gäller såväl teori som metod, vilket i första hand görs 

genom att binda samman klass och kön som analytiska kategorier. Men det finns också  

gemensamma beröringspunkter mellan ideologikritisk metod och feministisk metod. För precis 

som ideologikritisk metod söker feministisk metod att upptäcka gömda mönster och uppfattningar. 

Även den feministiska metoden sätter ett fokus på maktrelationer och det som inte är direkt synligt 

för att på så sätt synliggöra detta i forskningen.197 

 

                                                             
192 Bergström & Boréus, 2005, s. 156-158. 
193 Liedman, 1980, s. 52. 
194 Bruér, Mikael, Att äga eller inte äga? SSU:s syn på ägandet av produktionsmedel 1917 till 1964, Växjö: 2003. 
195 Bergström & Boréus, 2005, s. 35. 
196 Bergström & Boréus, 2005, s. 173. 
197 Svedberg & Kronsell 2003, s. 57. 
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På så vis finns det direkt beröring eftersom ideologikritiken är fokuserad på maktfrågor, men 

också på det dolda, det latenta. Med tanke på ett fokus på kvinnofrågan så är det intressant att se i 

vilken utsträckning det just är en dold fråga. Är det rentav så att kvinnoförbundet initialt inte  

verkar särskilt ”maktkritiskt” gentemot en rådande könsordning? 

 

Ett problem som lyfts upp inom feministisk forskning är problemet med intersubjektivitet. Många 

feministiska forskare menar att sådan i princip är omöjlig att nå, då identitet och 

kunskapsproduktion är intimt förbundna. Från ett feministiskt perspektiv blir alltså valet av 

studieområde, frågeställningar och metoder kopplade till person och intressen. Från ett 

feministiskt perspektiv blir det därför svårt att ”ha ett kritiskt maktperspektiv om man samtidigt 

accepterar tanken på intersubjektivitet”. 198  Istället använder denna metod sig av begreppet 

”dynamisk objektivitet”. För att uppnå detta blir målsättningen istället att samla så många röster 

eller ståndpunkter som möjligt om ett politiskt fenomen, exempelvis i en kongressdebatt. Det blir 

där också väsentligt att känna sig själv och sina utgångspunkter i anslutning till sitt 

forskningsprojekt. Viktigt i sammanhanget är också att vetenskapen, precis som alla ”sociala 

företeelser reflekterar maktrelationer i samhället,199 varpå den, utifrån ett feministiskt perspektiv, 

knappast kan sägas stå för opartiskhet.  

 

Även i feministisk metod påpekas det väsentliga i att se till vad som inte står i en text, att läsa  

mellan raderna, då den ”effektivaste maktutövningen kan skönjas i det som utesluts i texten”.200 

 

I enlighet med dessa metodologiska utgångspunkter kommer så min analys att bygga på en  

närläsning där fokus läggs på att förstå det manifesta. Analysen blir ideologikritisk genom ett  

kritiskt angreppssätt utifrån ett teoretiskt grundperspektiv, där förståelsen av maktrelationer spelar 

stor roll. Med detta är det också väsentligt att inte ta saker för givna, oavsett vad tidigare forskning 

eller egen övertygelse säger.  

                                                             
198 Svedberg & Kronsell 2003, s. 59. 
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200 Svedberg & Kronsell 2003, s. 63. 
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5. Historisk bakgrund 

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet och kvinno-

politikens utveckling 
 

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti bildades 1889 som en rörelse för den samlade 

arbetarklassen i Sverige. De tidigaste initiativtagarna var män och arbetarrörelsen var i sin 

barndom i stora stycken en manlig värld. Då kvinnor i och med den kapitalistiska utvecklingen i 

Sverige i allt större grad kom att delta i lönearbetet uppstod också en önskan av att organisera 

dessa. Kvinnornas arbeten var dåligt betalda, slitsamma och ibland skadliga för hälsan. På grund 

av kvinnornas låga löner såg också många män det som att de bidrog till att hålla nere lönerna.201 

 

Svensk socialdemokrati var i sin barndom tydligt inspirerad av tysk socialdemokrati och då denna 

tidigt förde en debatt om kvinnofrågor med Erfurtprogrammets krav på kvinnlig rösträtt kom detta 

att påverka Sverige.202 Således hade den unga socialdemokratin likställighet mellan man och 

kvinna som en uttalad målsättning. Kravet på rösträtt för män och kvinnor var ett tidigt krav och 

att organisera kvinnor för jämbördighet på arbetsmarknaden sågs också som viktigt. I takt med att 

rösträttsfrågan blev allt mer aktuell innebar det dock att den unga arbetarrörelsen blev mer  

benägen att skjuta kvinnlig rösträtt åt sidan mer och mer och att jämlikhetsprincipen kom att  

förnekas.203 Frågan var dock en smula problematisk då även kvinnor såg den manliga rösträtten 

som överordnad den allmänna. Exempelvis tvekade Kata Dahlström inför kravet på kvinnlig 

rösträtt, då hon menade att det kunde leda till en ytterligare fördröjning av även den manliga 

rösträtten.204 
 

Arbetande kvinnors önskan efter samma löner och rättigheter som män ledde till organisering. 

Den första sammankomsten annonserades om i tidningen Social-Demokraten och uppmanade alla 

”proletärkvinnor” att mötas för ”bildande av en allmän kvinnoklubb”. Detta var 1892 och kan ses 

som startskottet för en socialdemokratisk kvinnorörelse i Sverige. Denna allmänna kvinnoklubb 

var grundstommen i den socialdemokratiska kvinnorörelsen då den inte enbart nöjde sig med att 

                                                             
201 Carlsson, 1986, s. 107. 
202 Carlsson, 1986, s. 60-63, 122. 
203 Carlsson, 1986, s. 184-185. 
204 Flood, 1960, s. 60. 
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organisera Stockholms kvinnor utan också tog initiativ till ett samarbete med andra 

kvinnoorganisationer i landet.205 

 

Kvinnorörelsen var i botten en facklig rörelse och när Allmänna Kvinnoklubben bildades arbetade 

den med såväl politisk som facklig agitation. 1897 bildades ”kommittén för den kvinnliga  

agitationen” med målsättning att organisera såväl hem- som industriarbeterskor och uppnå bättre 

”ekonomiska villkor, kortare arbetstid, reella arbetsavtal och övriga sociala förmåner”.206 Denna 

kom också att ombildas till Kvinnornas fackförbund och gav därmed också direkta 

påverkansmöjligheter via LOs representantskap fram till dess upphörande 1908.207  
 

En första kvinnokongress samlades 1907 och frågan om ett förbund togs upp. Det fanns en vilja 

att få mer inflytande inom partiet och kravet på kvinnlig rösträtt var med i bakgrunden. Inom  

partiet var dock männens klassintresse som var det dominerande, även om partiledningen menade 

att ”alla ha samma intressen”.208 Intresset från partiledningen för kvinnlig rösträtt också högst  

sporadiskt fram till dess genomförande.209 Först efter att kvinnlig rösträtt införts blev det aktuellt 

med ett kvinnoförbund och det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet grundades så 1920 som en 

politisk förskola till partiet.210 Redan från kvinnoförbundets start handlade det om att anpassa sig i 

en manligt dominerad politisk kultur och det var inom denna de kom att verka och i en 

mansdominerad partiorganisation var det också svårt att hävda kvinnosynpunkter, vilket var en del 

av uppkomsten till särorganisering.211 Tidigt i kvinnoförbundets historia fanns också en konflikt, 

grundlagd i olika sociala villkor, mellan ”gifta eller ogifta, mödrar eller barnlösa, 

förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande”212 som kom att påverka politikens innehåll. 
 

Under 1930-talet påbörjades en politiseringsprocess som fortgick till 1950-talet. Kvinnorna  

började ta utrymme politiskt, till en början som medskapare av folkhemmet, framgångsrikast var 

dock kvinnorna i samvetsfrågor snarare än jämlikhetsfrågor.213 Fördelen med att vara separat  

organiserade var att det garanterade en plats i partiet. Männen ville inte dela med sig av makt och 

genom sin egen organisation fick kvinnorna en möjlighet att hitta frågor som de var experter på. 
                                                             
205 Flood, 1960, s. 9-13. 
206 Flood, 1960, s. 39-40. 
207 Carlsson, 1986, s. 195-196. 
208 Karlsson, 1996, s. 73-75. 
209 Karlsson, 1996, s. 122. 
210 Karlsson, 1990, s. 27. 
211 Karlsson, Gunnel ”Skall kvinnorna följa karlarna?” i Sjöstedt, Lise (red.). Kvinnornas historia - Den osynliga 
historien, Forskningsrådsnämnden, Stockholm: 1993, s. 123. 
212 Göransson, Anita, ” Från hushåll och släkt till marknad och stat” i Furuhagen, Birgitta (red.), Äventyret Sverige: en 
ekonomisk och social historia, Utbildningsradion, Stockholm: 1993, s. 152. 
213 Karlsson, 1996, s. 34-40. 
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På så vis fick de också ett genombrott som politiska aktörer även om det främst rörde sig om  

frågor som handlade om kvinnor, barn, mödrar eller hemmet men genom att göra detta kunde de 

utmana rådande maktrelationer.214 Ett separat kvinnoförbund innebar dock att partiet i praktiken 

”befriades” från kvinnofrågorna och på så vis kom kvinnoförbundet att accepteras som en 

sidoorganisation 1948 och adjungeras till styrelse och verkställande utskott vilket gav insyn, men 

inte reell makt.215 

 

På många håll var dock etableringen svår då männen vägrade släppa in kvinnoklubbarna i 

rörelsen. Detta kom dock att förändras då Per-Albin Hansson talat på kvinnokongressen 1936 och 

meddelat sin ändrade ställning i frågan om kvinnoförbundets vara. Kvinnorna skulle hädanefter få 

välja hur de ville organisera sig.216  

 

Under efterkrigstiden fick kvinnorna strida för familjepolitikens acceptens som ”riktig” politik. 

Arbetet bar frukt först under 1960- och 1970-talen. Gränserna för vad som var politik sattes av 

män och kvinnor förväntades anpassa sig till dessa.217 De konflikter som dyker upp är samtliga ett 

resultat av kvinnor som vägrar underordna sig denna maktordning.218 Samtidigt blev det en 

partistrategi att göra om konfliktfylld könspolitik till familjepolitik och undvika diskussionen om 

villkor i vardags- och arbetsliv. Konflikten bytte scen och försköts till kvinnoförbundet där den 

bytte uttryck. Kvinnorna blev på så vis bärare av könskonflikten och framstod som splittrade  

medan partiet, som inte tog ställning, framstod som motsatsen. 219 

 

Förbundets första fyra–fem decennier präglades av hårt arbete för att få med kvinnor i det politiska 

arbetet. Männen i partiet stödde detta principiellt så länge kvinnorna nöjde sig med enstaka 

representanter. Framstegen var små och långsamma. På 1950-talet var 10-15 procent av de  

förtroendevalda kvinnor och andelen i partiet var 25 procent. I partistyrelsen fanns den  

”obligatoriska kvinnan” och först 1972 blev det fler än en kvinna. Det verkställande utskottet var 

helt kvinnofritt fram till 1975. Den kvinnliga frånvaron förklarades även fortsättningsvis med  

bristande intresse och kompetens.220 

 
                                                             
214 Karlsson, 1996, s. 327-329. 
215 Karlsson, 1990, s. 23-24. 
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Den första stora stridsfrågan mellan parti och kvinnoförbund var frågan om inskaffande av ett 

svenskt atomvapen. Striden pågick mellan 1956 och 1960 och kvinnoförbundet blev en viktig 

maktfaktor och företrädare för motståndet. Partiledningen utövade påtryckningar mot 

kvinnoförbundet utan resultat. Detta bröt mot oskrivna regler om partilojalitet och den splittring 

som uppstod i partiet riskerade att synliggöra en könskonflikt. Först när allt fler män anslöt sig till  

motståndet kunde en konsensuslösning nås. 221  Under behandlingen av atomvapenfrågan  

konstaterades i partistyrelsen att partiet omöjligt kunde ha två linjer. Att gå på den linje som  

kvinnorna förespråkade var lika otänkbart. Det var inte heller bara i SAP som motståndet mot 

kvinnlig medverkan i politiken fanns. Det var hela den samtida debatten. I pressen omnämndes 

kvinnors argument som känsloargument istället för förnuftsargument och därför negligerades 

dessa. Som exempel på detta plockade DN bort kvinnor ur en gallupundersökning om 

atomvapenfrågan, trots att dessa stod för merparten av motståndet, och kunde dra slutsatsen att 

stödet för atomvapen var stort.222  

 

I det partiprogram som antogs 1960 hade kvinnoförbundets krav på familjepolitik blivit ett eget 

politiskt område. Dock saknades det reproduktiva arbetet helt i samhällsanalysen. 223 

Kvinnoförbundets inställning var att kvinnan skulle nå jämlik ställning på arbetsmarknaden och 

befrias från ekonomiskt beroende via familjepolitiken. Fram till valet 1964 drev en allt mer radikal 

könsrollsdebatt fram nya tankesätt. Valfriheten övergavs till förmån för jämlikhet. Från två roller 

till en. 224  Och under Lisa Mattssons ordförandeskap arbetade kvinnoförbundet hårt för att 

jämlikheten skulle bli en profilfråga, och tillsammans med Alva Myrdal fick hon leda en 

arbetsgrupp om jämlikhet tillsatt av partiet. Arbetet bar frukt och när kvinnofrågor politiserades på 

1970-talet kunde de, delvis med hjälp av den nya kvinnorörelsen, återta sin roll som pådrivare i 

partiet.225 
 

I skiftet mellan 1960- och 1970-tal genomgick förbundet en radikalisering, vilken blev tydlig på 

Kvinnoförbundets kongress 1972. En ny strategi inleddes med deltagande i av partiet utsedda 

grupper parallellt med egna aktioner och program för sin egen politiska linje.226  

 

                                                             
221 Karlsson, 1996, s. 220-225. 
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223 Karlsson, 1990, s. 93. 
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I Med kluven tunga - LO och genusordningen skriver Yvonne Hirdman om LO:s historia utifrån 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Hirdman menar där att efterkrigstiden präglats av olika  

genuskontrakt, som definierat könens roller.  Perioden 1976–1986 präglades av ett 

jämlikhetskontrakt som blev ett avsteg från den tidigare familjeförsörjarrollen. Detta innebar 

istället av att hinder som låg i vägen för kvinnors arbete istället skulle undanröjas och möjliggöra 

lönearbete. De hinder som diskuterades var traditionella familjemönster och ett samhälle som inte 

möjliggjorde kvinnligt lönearbete.227  

 

De argument som användes för kvinnors lönearbete var främst ekonomiskt rationella då kvinnors 

arbete behövdes för att stärka Sveriges ekonomi. 228  Den offentliga sektorns utbyggnad  

”harmoniserade” väl med den ”ökade jämlikheten” och genom denna skapades också en stor  

kvinnoarbetsmarknad, som garanterade kvinnligt lönearbete men samtidigt höll isär män och 

kvinnor.229 På så vis blir också kvinnor ett problem för LO eftersom kvinnors socialisation bidrog 

till att synliggöra isärhållandet.230 Detta gav att LO började diskutera såväl klass som kön i form 

av maktrelationer. Klass blev då manligt och kön kvinnligt och satt i andra hand då detta, enligt 

Hirdman, ligger inneboende i klasstänkandets utgångspunkt i produktionen.231  

 

Med programmet Familjen i framtiden från 1972 blev detta tydligt. Nu ville kvinnoförbundet ha 

jämlikhet i praktiken. Programmet innehöll tre huvudstråk. Arbete åt alla, samhällelig barntillsyn 

och sex timmars arbetsdag. De fick också med detta program reellt inflytande över partiets politik. 

Jämlikhet blev en fråga för alla i partiet. Dock är det mer tveksamt när det kommer till frågor  

utanför denna sfär. Det verkar som att motståndet att släppa in kvinnorna fanns kvar alltjämt när 

kvinnorna ville vara med och forma övrig politik.232 Då stödet för kvinnoförbundets krav var 

starkt i partiet fanns det på partikongressen 1975 krav på sex timmars arbetsdag och flera andra 

familje- och jämlikhetsfrågor med i det nya partiprogrammet. Kravet på generell 

arbetstidsförkortning drevs dock aldrig vidare utan blev istället en förhandlingsfråga för 

arbetsmarknadens parter och hos dessa var kravet inte prioriterat.233 Programmet 1972 var också 

första gången kvinnorna prioriterade sig själva som kvinnor.234 
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Ett villkor för att få fram kvinnofrågor var att de omformulerades så att könskonflikten doldes. Det 

möttes av en manlig strategi att flytta frågor med potentiell könskonflikt till arenor där 

kvinnoinflytandet var begränsat. Strategin användes bland annat på sextimmarsfrågan och 

pappaledigheten. Det fanns också ett motstånd från LO. När kvinnor försökte föra fram politiska 

krav på traditionellt fackliga frågor sågs de inte som legitima företrädare för kvinnointresset. Med  

sextimmarsfrågan ifrågasattes inte bara männens överordning utan också att kampen mellan arbete 

och kapital var en överordnad konflikt. För LO var kön självklart underordnat klass och där fanns 

också kärnan i den konflikt som uppstod mellan kvinnoförbund och fackföreningsrörelse. 235 

 

Kvinnoförbundets existens kom att ifrågasättas under slutet av 1960-talet och in på 1970-talet.236 

Det upplevdes närmast som en organiserad kampanj med syfte att göra slut på kvinnoklubbarna. 

Minnet från såväl atomvapenfrågan som jämställdhetsdebatten på 1960-talet kan legat till grund 

för detta då kvinnorna under denna period anklagats för illojalitet mot partiet.237 Konkurrensen 

med andra radikala kvinnorörelser blev större och med den nya radikala feminismen förändrades 

diskussionen. Detta öppnade också upp för en radikalisering av förbundet och en större acceptens 

för kvinnor som pådrivare. Krav på kvotering restes i och med 1978 års partikongress. Förslaget 

innebar att inget av könen skulle ha mer än 60 procent av förtroendeposterna. Detta ansågs dock 

som allt för radikalt. Samtidigt innebar fler kvinnor i andra sidoorganisationer istället för 

kvinnoförbundet en svårighet kring att skapa enighet kring enskilda frågor.238 Det allmänna 

debattklimatets radikalisering kom att påverka kvinnoförbundet samtidigt som de blev utmanade 

av denna kvinnorörelse.239 Partiet missade dock möjligheten till denna vitalisering och Lars  

Ekdahl pekar på att SAP genom detta hamnade på efterkälken i sina kärnfrågor. I kombination 

med en valförlust gjorde detta det nödvändigt att formulera en politik som skulle leda till 

genomgripande förändringar av arbetslivet.240  

 

Samtidigt skedde många av de förändringar som kvinnorna var med om att genomdriva mot en 

bakgrund av en redan påbörjad utveckling. Zara Bersbo skriver i sin avhandling ”Rätt för kvinnan 

att blifva människa – full och helt.” – Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971 att 

det redan i början av 1970-talet var en förändring i dessa frågor. Bersbo anser att de förslag som 

kom 1970, i fråga om sambeskattning, hade som uttalat syfte att bidra till jämlikhet i samhället 
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genom fördelningspolitik, förvisso med klassutjämning som överordnat syfte, men det fanns  

samtidigt en medveten strävan efter att få ut gifta kvinnor i lönearbete för att tillgodose ett  

framtida behov av arbetskraft samtidigt som det också kom att marginalisera de grupper som  

önskade behålla gifta kvinnor vid det reproduktivt hemarbete.241 

 

Bersbo konstaterar att framväxandet av kvinnors ”formella ekonomiska rättigheter och förmåner 

1921-1971” inte var en effekt av någon ”allmänt kvinnovänlig politik” utan istället kom som ett 

svar på kvinnor som socialt problem, där lagstiftning och välfärdsförmåner sågs som lösningen. 

Att få ut ”hemmafruar” i lönearbete skulle på så vis vara en metod att inte hindra utvecklingen i en 

expanderande samhällsekonomi och genom detta hävdades ekonomiska oberoende vara en del av 

jämlikhetsmålet.242 
 
Under tidigt 1970-tal utvecklade också det socialdemokratiska partiet en uppfattning om att 

kvinnors arbete var betydande för att kunna bibehålla en hög tillväxttakt, vilket också var 

väsentligt för en socialdemokrati som kommit att bli ett parti för ”den ekonomiska tillväxten under 

efterkrigstidens blomstrande kapitalism”.243 Jämlikheten fanns på dagordningen och Olof Palme 

talade på partikongressen 1972 om könens jämlikhet och rätten till arbete, en retorik som passade 

väl ihop med socialdemokratins ambitioner att bygga ut offentlig sektor. Perioden fram till 

partikongressen 1975 präglades också av framsteg för kvinnorna och partikongressen 1975 antog 

också målet om fullt utbyggd barnomsorg 1985. Det var i praktiken endast sextimmarsdagen som 

var svår att genomdriva, då denna i praktiken ifrågasatte hela arbetsmarknadens struktur, medan 

övriga frågor istället kom att underlätta för en fortsatt expansion då de frigjorde kvinnlig 

arbetskraft. Partiet var också positivt inställt till flera åtgärder som skulle underlätta för kvinnor. 

Exempelvis hade kvinnoförbundet stora framgångar i frågan om barnomsorg på partikongresserna 

1972 och 1975.244 

 

Under 1980- och 1990-talen rådde också hårda motsättningar mellan fackföreningsrörelse och 

parti som följd av både ett problem med färdriktning som partiets sätt att hantera de ekonomiska 

problem under 1980-talet där många åtgärder inte kunde accepteras av fackföreningsrörelsen.245 

Under valrörelsen 1988 drev LO igenom sitt krav på sex veckors semester istället för att följa det 

principiella kongressbeslutet om förkortning av arbetsdagen istället. Partiledningens stöd till detta 
                                                             
241 Bersbo, Zara, "Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt": svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 
1921-1971, Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, Växjö: 2011, s. 182-183. 
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245 Olsson & Ekdahl, 2002, s. 151-158. 
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var motvilligt och kvinnointresset fick återigen vika. För LO:s företrädare existerade inte någon 

könskonflikt och frågan var för dem i första hand en könsneutral rättvisefråga. 246 

Kvinnorepresentationen blir på allvar när kvinnor till slut blir regeringsmedlemmar under 1980-

talets slut.247 

 

Från kongressen 1993 är kvinnoförbundet också en uttalat feministisk organisation. I och med 

denna kongress antog kvinnoförbundet ett handlingsprogram som säger att ”feminism är ett  

uttryck för en åskådning som innebär att man erkänner kvinnors underordnade ställning i familj, 

arbetsliv och samhälle” och förbundet kallar sig därefter ”[s]ocialdemokratiska feminister”.248 Det 

framhålls också i samma program att kampen för rättigheter och frigörelse måste föras med 

klassperspektiv då de anser att kvinnoförtryck och klassförtryck är sammankopplat.249 

 

Gunnel Karlsson frågade sig, i anslutning till detta, 1993 i sin text Skall kvinnorna följa karlarna? 

om det kanske idag, när kvinnorna i politiken är så många att de utgör en reell maktfaktor”, var 

möjligt med en annan taktik. Att inte längre anpassa spelet till den ”politiska manskulturens 

spelregler” utan istället ta över spelet.250 

 

Den klyfta som uppstod under striden om arbetstidsförkortning och pappaledighet fortsatte märkas 

under 1990-talet under exempelvis JAS-frågan och Öresundsbron, där kvinnoförbundet hade andra 

åsikter än partiet.251 Kvinnoförbundet lyckades också att driva igenom varvade röstsedlar till valet 

1994 och att kvotering skulle praktiseras även på andra håll. Att kvinnoförbundet kom att få en 

mer betydande roll inom svensk socialdemokrati märks också då det 2001 lyckades driva igenom 

att det Socialdemokratiska Arbetarepartiet därefter skulle anses vara ett feministiskt parti.252 

 

Kvinnoförbundet anklagades ofta för att strida mot enigheten inom partiet men kämpade från sitt 

håll för en partienighet som inte skulle vara för deras bekostnad. En förutsättning för det var att 

kvinnorna tonade ner sina krav på förändring och männen sitt motstånd. För att det skulle vara 

möjligt krävdes en ”avköning” av många frågor.253 Men det blev också nödvändigt att bryta mot 
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outtalade regler för att könsstrukturer skulle kunna bli synliga. 254  Det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet förväntades genom sin historia stödja männens klasskamp och existerande 

könsproblematik förnekades. Kvinnor accepterades så länge de inte hävdade något behov av  

jämlikhet.255 

Förändringar i den svenska klasstrukturen 
För att förstå ideologiska förändringar är det nödvändigt att inte bara se till hur en organisation har 

förändrats utan också värdera omvärlden. En politisk organisation är inte isolerad från varken  

omgivande politik eller rådande socioekonomiska förhållanden. Jag ämnar därför ge en grov bild 

av hur utvecklingen sett ut under min undersökningsperiod, främst avseende förändrad  

klasstruktur.  

 

I sin bok Den svenska arbetarrörelsen – idé, organisation och historia i sammandrag beskriver 

Rune Nordin hur förändringen av klassbasen skett under 1980-talet. Han påpekar att 

arbetarklassen förändrats från att varit en majoritet inom tillverknings- och anläggningsarbete till 

tjänstearbetare inom, i huvudsak, handel och vård. Han anser att det är en effekt av en förändring 

av produktionen som styrts av kapitalintressena och detta har format en ny samhällsstruktur. 

Utöver detta har nya grupper av mellanskikt tillkommit i form av småföretagare och tjänstemän. 

Dessa har blivit en ny dominerande aktör som kommit att starkt påverka socialdemokratin i 

politiska beslutande församlingar.256  
 

Via förändringar i den ekonomiska basen har så den svenska klasstrukturen också förändrats under 

hela 1900-talet. Fram till 1970-talets början hade den svenska kapitalismen genomgått många 

dramatiska förändringar, från att perioden 1870–1930 blivit det dominerande ekonomiska 

systemet till att perioden fram till 1975 stå på sin höjdpunkt är den svenska industriella 

produktionen på nedgång runt 1980.257 Detta är effekten av den ”rasande maktkamp” mellan 

arbete och kapital som präglar den senare delen av efterkrigstiden.258  

 

I detta fall får politikens innehåll en direkt innebörd för klasstrukturens innehåll då andelen  

arbeten inom offentlig sektor blir en betydande andel av den svenska arbetskraften. 1977 arbetade 
                                                             
254 Karlsson, 1996, s. 337. 
255 Karlsson, 1996, s. 27-28, 32. 
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53 procent av all arbetskraft där och 1988 66 procent.259 Eftersom arbeten i den offentliga sektorn 

inte i huvudsak är direkt kopplade till samhällets ekonomiska bas genom produktion av varor och 

tjänster får de som arbetar inom den offentliga sektorn en annan roll i klassamhället än den  

traditionelle industriarbetaren. Vilken position i ett klassamhälle dessa nya grupper får beror delvis 

på vilken auktoritet vi vänder oss till. Utifrån Ahrne med flera bör dessa definieras som 

arbetarklass, vilket troligen Wright också skulle göra, fast än med en annan beteckning.260 

 

Runt 1930 finns en väl utvecklad arbetarklass som dominerades av tillverkningsarbetare samt 

byggnads- och anläggningsarbetare. Denna kommer dock att förändras till att bli mer komplicerad 

runt 1975 då bönder och småföretagare i stor utsträckning försvinner för att ersättas av olika  

kategorier tjänstemän även om arbetarklassen tenderar att vara relativt stabil.261 En tendens är att 

grupper av tjänstemän proletariseras och det blir därav oklart vilka som ska räknas in i 

arbetarklassen. Dock kan vi konstatera att arbetarklassen omkring 1975, beroende på hur vi 

räknar, utgör någonstans mellan 50–60 procent av befolkningen samt att andelen 

produktionsarbetare minskat. Arbetarklassen har också feminiserats och samtidigt blivit etniskt 

heterogen, dels genom arbetskraftsinvandring men också genom andra typer av invandrargrupper.  

 

Genom dessa förändringar av klasstrukturen aktualiseras också familjens roll och betydelse för 

klasstillhörigheten. 1980 förvärvsarbetade 70 procent av alla kvinnor mellan 25–44 och 60 procent 

av alla kvinnor mellan 45–64. Även andelen gifta kvinnor i arbete hade markant ökat. Från 

ungefär 50 procent 1968 till 77 procent 1981. 262  Kvinnor som får en direkt förmedlad 

klassposition via makens yrke hade således minskat samtidigt som andelen familjer med homogen 

klasstillhörighet ökat. De förvärvsarbetande kvinnorna ökar alltså kraftigt under efterkrigstiden. I 

stor utsträckning är detta när den offentliga sektorn expanderar, men många kvinnor får också 

anställning i industrier.263  

 

Enligt Joachim Israel tog den svenska modellen ”slut” i mitten av 1980-talet. Viktiga skäl därtill 

var att Sverige, genom ”finanskapitalets internationalisering och globalisering” blev beroende av 

                                                             
259 Israel, 1996, s. 46. 
260 För en systematisering av klasstillhörighet i detta exempel, se Tabell 1-3 samt Figur 2.  
261 Ahrne m.fl., 1995, s. 31. 
262 Ahrne m.fl., 1995, s. 52. 
263  Svanberg, Johan, Arbetets relationer och etniska dimensioner: Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid 
Svenska stålpressnings AB i Olofström 1945-1952, Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, Växjö: 
2010, s. 64. 
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”hänsynslösa profitsträvanden” samt medlemskapet i EU som hindrade en självständig  

”gemensam social välfärdspolitik”.264  

 

Kapitalismens betydelse, avseende sysselsättning, är då inte heller lika betydande även om de 

ekonomiska grunderna fortfarande i grunden bestäms genom kapitalförhållanden och ägarmakt. 

Klasstrukturen i Sverige är relativt konstant och arbetarklassen utgör 1980 51 procent av hela  

befolkningen och av kvinnorna 61 procent.265 1980 är det alltså betydligt fler kvinnor än män som 

kategoriseras som arbetarklass. Om dessutom de som kategoriseras som ”delvis självständiga  

lönearbetare” läggs till blir summan 82 procent av kvinnorna men endast 58 procent av männen. 

De senare är lönearbetare men befinner sig i motsägelsefulla klasspositioner. En typisk  

representant för arbetarklassen 1980 är såldes inte en manlig industriarbetare, utan snarare ”en 

snabbköpskassörska eller sjukvårdsbiträde”.266  

 

Med den politiska utvecklingen under 1960- och 1970-talen ökar alltså andelen kvinnor i arbete 

utanför hemmet, framförallt inom offentlig sektor, och dennas del av den svenska arbetskraften är 

53 procent 1977 och 66 procent 1988 267 och av dessa är 1985 två tredjedelar kvinnor. 268  

 

De politiska förändringar som sker under 1980- och 1990-talet ökar klasskillnaderna genom en 

omfördelning av köpkraft från löntagare till kapitalägare genom en kraftig ökning av företagens 

vinster. Även den offentliga sektorns utrymme minskade vilket i längden kom att öka 

klassklyftorna. Ett exempel på denna omfördelning av ekonomiska resurser från arbetarklass till  

borgarklass är den skattereform som 1991 ökade inkomsterna hos de 10 procent hushåll med högst 

inkomster från 20, 3 till 21,3 procent, den dittills största ökning som uppmätts mellan två år.269 

Förändringar i klasstrukturen under denna period sker också genom att andelen industriarbetare 

minskade samtidigt som att den offentliga sektorn växte i termer av anställda. Det är också värt att 

nämna att det inte bara är kvinnor som är överrepresenterade i de mest underordnade positionerna. 

Människor utan svenskt medborgarskap och i vissa fall utan uppehållstillstånd befinner sig i stor 

del där. De senare syns inte ens i statistiken.  

 

                                                             
264 Israel, 1996, s. 46. 
265 Se tabell 2. 
266 Ahrne m.fl., 1995, s. 37-42. 
267 Israel, 1996, s. 46. 
268 Göransson, 1993, s. 159-160. 
269 Israel, 1996, s. 193. 
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I siffror mätt uppgick arbetarklassen 1995 till 57 procent av samtliga förvärvsarbetande och 61 

procent av kvinnorna och 2003 55 procent respektive 56 procent.270 Den största förändringen  

mellan årtalen är att andelen kvinnor i mellan- och högre tjänstemannaposition har ökat.271  

 

Förändringarna i klasstrukturen under uppsatsens tidsperiod kan sammanfattas i att arbetarklassen 

i Sverige feminiseras och blir mer komplex. Under perioden ökade andelen tjänstemän så också 

proletariseringen av dessa vilket bidrar till en högre grad av komplexitet i klasstrukturen.  

Samtidigt sker också en feminisering av arbetarklassen. Detta sker genom en ökad efterfrågan av 

gifta kvinnor, främst genom utbyggd offentlig sektor, men också genom en minskning av antalet 

industriarbeten. Allt fler kvinnor går således från en förmedlad klassposition till en direkt. Totalt 

sett står också klart att arbetarklassen i andel av befolkningen inte minskar. 

6. Mellan klass och kön – SSKF 1972–1993 
Genomgången av mitt källmaterial är tematiskt kronologiskt uppdelad utifrån tre olika tidsperioder 

för att öka textens tillgänglighet och möjlighet att få en överskådlig bild av diskussionen om klass 

och kön. Dessa tidsperioder fyller inte här någon analytisk roll utan är istället baserade på de  

resultat som presenteras i kapitel 7. Jag inleder med att först redogöra för programmen och  

därefter debatten. Jag gör ingen analys av innehållet i detta kapitel utan ämnar istället redogöra för 

innehållet i debatten, även om det självfallet är så att valet av material i sig är en del av min  

analys. De kommentarer som finns i detta kapitel fyller endast som syfte att förklara eller  

förtydliga vad som sägs i program eller debatt.  

1972–1981 – Mellan framgång och tystnad 

Programmen 

Under kongressen 1972 antogs programmet Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik 

vilket kom att utgöra en ideologisk bas för merparten av de aktionsprogram som produceras under 

1970- och 1980-talen.272 Med detta program fördes det fram en ny realpolitisk praktik med hårdare 

krav på jämlikhetspolitik273 

 
                                                             
270 Se tabell 3. 
271  Ahrne, Göran, ”Arbetarklassen lever vidare”, Svenska Clartéförbundet, använd 18 oktober 2011, 14.54, 
http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=7503&Itemid=26 
272 Se ett kortare resonemang om detta under mitt inledande kapitel. 
273 Kvinnoförbundet hade vid denna kongress inte börjat använda begreppet jämställdhet i programtext, detta sker 
först under kongressen  
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Redan i inledningen till programmet sätts tonen. I den första meningen skrivs att kvinnoförbundets 

strävan är att ”skapa ett samhälle utan sociala och ekonomiska klyftor” och genom reformpolitik 

”omforma samhället så, att orättvisor utplånas”. Varken ”[s]ocial bakgrundsmiljö, position i  

arbetslivet lika lite som kön” skulle få ligga till grund för människans utveckling. Familjen i  

framtiden skulle vara ett familjepolitiskt program där familjepolitiska avväganden låg till grund 

för politiska krav. Familjepolitiken ansågs dock vara ett medel som skulle bidra till att utjämna 

mellan ”samhällsklasser, åldrar och kön”. Målsättningen för kvinnoförbundet var att skapa  

”jämlikhet, social trygghet och demokrati”.274 

 

Den problemformulering som görs utgår från industrialismens genombrott som orsak till 

”fullständig omvandling av samhället” från bondeland till välfärdsstat och till ojämnt fördelad 

levnadsstandard. Samhället skulle så analyseras utifrån ”de enskilda människornas 

levnadssituation” vilket ledde till ”diskussioner som rör maktfördelningen”. Den 

socialdemokratiska familjepolitiken skulle sättas in i ett längre perspektiv där partiprogrammets 

mål om ”en på klasser uppbyggd samhällsordning skall lämna plats för en gemenskap av på 

frihetens och likställighetens grund samverkande människor” låg till grund. Sverige var ett 

klassamhälle vilket blev tydligt genom ”ekonomiska skillnader mellan olika grupper” och genom 

utbildningsnivå, påverkansmöjligheter i samhället och arbetsförhållanden. Enligt programmet 

fanns inte de ”[d]e viktigaste klyftorna i dagens samhälle … mellan barnfamiljer och familjer utan 

barn, inte heller mellan könen. Klyftorna går mellan dem som äger och har bestämmanderätten 

över produktionsmedlen och dem som inget kapital äger”. En av de allvarligaste orättvisorna som 

kom ur ”denna grundläggande klassklyfta” var skillnaden i sysselsättning men också ”skillnader i 

löner och förmögenheter”. Klassklyftor blev ”könsskillnader genom att det är en större del kvinnor 

än män som saknar anställning och har låga löner”. Klassklyftor förstärkes också ytterligare av att 

de med låglöneyrken eller som saknade anställning också var de som hade flest barn.275 

 

Familjepolitiken skulle ”i första hand angripa klassklyftorna” och därför var ”förändringarna i 

maktrelationerna” i kombination med anställnings- och lönepolitik viktiga medel. En ”fullständig 

jämställdhet mellan könen” kunde bara uppnås om ”maktförhållandena ändras i samhällets  

ekonomiska liv”. Kvinnoförbundet menade därför att ”[o]m någon förändring skall kunna  

åstadkommas är det nödvändigt att alla människor deltar i samhällets olika aktiviteter. Därför är 

det viktigt att även kvinnorna kräver rätt till arbete och acceptabla arbetsförhållanden. Hemarbetet 
                                                             
274 Familjen i framtiden: en socialistisk familjepolitik, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1972, 
s. 5. 
275 Familjen i framtiden…, 1972, s. 6-7. 
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innebär ingen ’frihet’ för kvinnorna – hemmakvinnan är ingen revolutionär”. Det var endast de 

med högavlönade män som ansågs ha råd med valfrihet. Produktionen och maktrelationerna tog 

således en ”central plats” och förändringen av ”makten över produktionen” var förutsättningen för 

att allas rätt till arbete och möjlighet till ”tillfredsställande omsorg om barnen”. Socialdemokratin 

skulle angripa grunden för samhällsproblemen och förändra maktrelationerna eftersom det först då 

skulle finnas ”förutsättningar för en utjämning mellan samhällsklasserna och jämställdhet mellan 

könen”.276 

 

Under rubriken ”Arbete åt alla” menade kvinnoförbundet att alla vuxna människor skulle vara 

ekonomiskt ”oberoende av anhöriga” och rätten till lönearbete var förutsättningen för detta, 

särskilt för kvinnor. Det påpekades också att detta ställde krav på arbetsmiljön och därav ”en 

förändring i maktrelationerna i arbetslivet”. Kravet på full sysselsättning var ”väsentlig utifrån 

ekonomiska jämlikhetsprinciper” därför att olikheterna var orsaken till ekonomiska klyftor.277 Det 

rådde en konflikt mellan barns trygghet och arbetslivets villkor som var mest kännbar för ”de 

sämst ställda grupperna”. För dessa grupper hade också valfriheten ”varit en illusion”. Kvinnorna i 

”arbetarklassen” hade alltid varit tvingade till att arbeta utanför hemmen eller i andras hem för låg 

betalning. 278  Kvinnoförbundet menade att kvinnoyrken var dåligt betalda eftersom deras 

arbetsmarknad i huvudsak var arbetsgivarens marknad med ojämna styrkeförhållanden. Kvinnor 

fick då agera ”arbetskraftsreserv”. De krävde ett arbetsliv med sysselsättning på lika villkor, 

möjlighet att kombinera förvärvsarbete och barn, planering för målsättningen om full 

sysselsättning för kvinnor och män samt arbetslösstatistik som innehöll även dold arbetslöshet.279  
 

Även barns möjligheter kopplades till ”ursprungsmiljön”. Det ansågs vara av avgörande betydelse 

för ett barns framtida utveckling och position i samhället vilken familj det har haft lyckan eller 

olyckan att födas i”.280  

 

Familjen i framtiden utgick från ett långsiktigt perspektiv och andelen praktiskt politiska förslag 

var få. Bland de praktiska kraven kan noteras kravet att arbetslöshetsstatistik skulle innehålla även 

dold arbetslöshet. Dessutom skulle inte arbetsgivare fritt få avskeda och anställa utan istället bli 

anvisad arbetskraft. Kvinnoförbundet krävde också könskvotering på snedfördelade utbildningar, 

rätt till föräldraledighet för såväl kvinnor som män och detsamma gällande rätten att vårda sjukt 

                                                             
276 Familjen i framtiden…, 1972, s. 8-9. 
277 Familjen i framtiden…, 1972, s. 11-12. 
278 Familjen i framtiden…, 1972, s. 17. 
279 Familjen i framtiden…, 1972, s. 30-33. 
280 Familjen i framtiden…, 1972, s. 40. 
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barn.281 Det ställdes även en rad familjepolitiska krav där de mer anmärkningsvärda kraven var att 

”underhållsplikten mellan makar” skulle avskaffas och att kvinnor som var hemarbetande eller 

arbetande i ”mannens rörelse” skulle få mer självständig ekonomi.282 Kvinnoförbundet krävde 

utöver detta obligatorisk förskola, utbyggda fritidshem och avgiftsfri förskola.283 Som åtgärder för 

att ytterligare frigöra kvinnor ställdes också krav på att ”bidrag som är kopplade till mannens lön” 

successivt skulle avskaffas.284  

 

I Aktionsprogram med sikte på 1975 skrev kvinnoförbundet att de varit med och verkat för att vara 

en drivande kraft för ett ”samhälle utan sociala och ekonomiska klyftor” och att ”orättvisor  

utplånas”. Även här menade kvinnoförbundet att ställning i arbetsliv, social bakgrund eller kön 

inte skulle få vara avgörande för människans utveckling. Därför krävdes också ökad kvinnlig  

representation, såväl i partiet som i beslutande församlingar.285 Även i detta program stärktes  

linjen att arbetet var en ”grundläggande förutsättning” för att utvecklas ”självständigt och vara 

ekonomiskt oberoende” och krävde där, som en följd, åtgärder för fler ”arbetstillfällen för  

kvinnor”, att dold arbetslöshet kontinuerligt skulle kartläggas samt att kvotering skulle införas på 

”de utbildningslinjer där rekryteringen är sned med avseende på kön”. Det restes också krav på 

full sysselsättning för alla och en rad åtgärder som syftade till utbyggnad av förskolor och 

fritidshem.286  

 

Politiskt aktionsprogram 1976 – 1978 inleds med ett stycke om kvinnoförbundets grundläggande 

målsättningar för perioden 1976–1978. I detta stycke refererar programmet till Familjen i  

framtiden och de ”långtgående krav” som ställdes i detta. Syftet då ”var – och är – att skissera en 

modell för ett socialistiskt samhälle”. En del av de krav som förts fram konstaterades också vara 

praktiskt genomförda, som föräldraförsäkring och en äktenskapslagstiftning som slog fast  

”makarnas ekonomiska självständighet”. Det poängterades också att ”arbete åt alla har blivit  

ledtråden i socialdemokraternas samhällsplanering”.287    

 

Även i detta program konstaterades att ”[k]vinnorna i socialdemokratin” varit ”en drivande kraft 

för att skapa ett samhälle utan sociala och ekonomiska klyftor” och upprepade att de ville skapa ett 

samhälle där ”social bakgrundsmiljö, ställning i arbetslivet, lika litet som kön” skulle få vara  
                                                             
281 Familjen i framtiden…, 1972, s. 33-34. 
282 Familjen i framtiden…, 1972, s. 38-39. 
283 Familjen i framtiden…, 1972, s. 50. 
284 Familjen i framtiden…, 1972, s. 55. 
285 Aktionsprogram – med sikte på 1975, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1972, s. 1-2. 
286 Aktionsprogram – med sikte på 1975…, 1972, s. 2-4. 
287 Politiskt aktionsprogram 1976-1978, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1975, s. 1. 
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avgörande i människornas utveckling. De också fortsättningsvis ökad representation för kvinnor i 

beslutande församlingar och ”ledningen av våra folkrörelser”.288  

 

Nytt var ett stycke om ”Arbete åt alla – sex timmars arbetsdag”.  Kvinnoförbundet menade här att 

detta var ”en nyckelfråga för jämställdheten, den ekonomiska inte minst” och att en förkortning av 

arbetstiden skulle ge fler människor ”tid och ork” till politiskt och fackligt arbete eller en  

meningsfull fritid. Det handlade om ”rätten att vara människor”. Det påpekades också att det 

gällde för dem att ”driva på i debatten” mot fackliga och politiska organisationer.289  

 

Även 1975 krävdes ytterligare utbyggnad av barnomsorg och föräldraförsäkring och i detta  

program väcktes också frågan om en pappamånad, som en extra månad och inte kvotering.290 

 

I Politiskt aktionsprogram 1979 – 1981 inledde kvinnoförbundet med att diskutera 

regeringssituationen. De påpekade att ”regeringens kapitalistiska målsättningar” fått stora effekter 

och att ”omfördelning skett av inkomster och förmögenheter”, där ”redan gynnade” fått det bättre 

och ”de sämst ställda” fått det tuffare. De menade att ett maktskifte var nödvändigt men också fler 

kvinnor i debatten om vilket ”samhälle vi vill ha”, debatten skulle annars bli ofullständig. För att 

få kvinnor aktiva i politiken behövde de och partiet ge ”arbetet med jämställdhet” förtur och om så 

inte skedde krävdes garanti form av kvotering. Det behövdes en ny ”aktiv debatt om jämställdhet 

mellan kvinnor och män” men också ”mellan generationer och grupper i samhället”. Särskilt 

skulle de ökade klyftorna under perioden 1973–1977 uppmärksammas eftersom det inte var ”de 

starka” som var i behov av att ”ytterligare befästa sina positioner”.291  

 

I programmet återkom också parollen ”[a]rbete åt alla” och kvinnoförbundet menade att detta var 

nödvändigt för ”ekonomiskt oberoende”. Som en del av detta kom löntagarfonderna. 

Kvinnoförbundet var positivt till dessa men menade samtidigt att när det kom till representation i 

framtida ägarstruktur var det oacceptabelt att kvinnor ställdes utanför besluten eftersom många 

kvinnor fortfarande stod utanför arbetsmarknaden eller arbetade för kort tid för att få fackliga 

uppdrag. Under avsnittet berördes även den offentliga sektorn som de ansåg behövde byggas ut, 

delvis med förklaringen att det skulle skapa fler arbeten åt kvinnor. Även när det kom till 

                                                             
288 Politiskt aktionsprogram 1976-1978…, 1975, s. 1-2. 
289 Politiskt aktionsprogram 1976-1978…, 1975, s. 5. 
290 Politiskt aktionsprogram 1976-1978…, 1975, s. 3-4. 
291 Politiskt aktionsprogram 1979-1981, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1978, s. 1-3. 
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familjepolitiken menade de att denna ”ytterst handlar om” hur det skulle möjliggöras att män och 

kvinnor kunde kombinera omvårdnad med arbete.292   

 

I aktionsprogrammet påpekades också att arbetstidsförkortningen inte fått ”någon som helst 

prioritering i den allmänpolitiska debatten” trots att den var ”en nyckelfråga för jämställdheten” 

och därför krävdes en arbetsgrupp med ”representanter för parti- och sidoorganisationer liksom för 

landsorganisationen” samtidigt som de menade att även denna arbetstidsförkortning skulle ske 

genom förhandling. Det påpekades också att jämställdhet inte skulle vara möjligt utan förkortning 

av arbetsdagen då denna skulle öppna för ”samma ansvar för försörjning och familj”.  För kvinnor 

och män. Även i detta aktionsprogram återkom frågorna om att bygga ut barnomsorg, och  

föräldraförsäkring.293  

 

I inledningsstycket till Aktionsprogram 1981 – 84 konstaterade kvinnoförbundet att de önskade sig 

ett samhälle där män och kvinnor skulle leva på samma villkor. Trots att ekonomiska problem  

tornade upp sig borde arbetarrörelsen tillsammans lösa dessa problem. Medlen som skulle anges 

för detta fick inte krocka med ”målen i Familjen i framtiden och arbetarrörelsens ideologi: arbete 

åt alla, 6-timmars arbetsdag, en god barnomsorg åt alla barn och jämställdhet”, de menade att en 

ekonomisk politik för att arbeta Sverige ur krisen skulle vara nödvändig. I denna skulle den  

offentliga sektorn användas som ”ett fördelningspolitiskt instrument” istället för att genomföra 

nedskärningar där endast ”en välbeställd elit” kunde ordna omsorg. Den offentliga sektorn hade 

också räddat undan landet från än svårare arbetslöshet då denna upptog ”en tredjedel av alla  

sysselsatta” varav många kvinnor. Det ansågs också nödvändigt med politiskt mod att föra över 

resurser ”till dem som har det knapert”. I anslutning till detta krävdes ”ett rättvist skattesystem”, 

utbyggd offentlig sektor och löntagarfonder för ”inflytande över näringspolitiken”.294 

 

De skrev också att sextimmarsdagen inte fått någon prioritering, trots att de ansåg den vara en 

”nyckelfråga för jämställdheten”.  Arbetstidsförkortning skulle ge fler arbete och utjämna arbetstid 

mellan män och kvinnor men samtidigt förbättra livskvalité och öka jämställdhet. 

Arbetstidsförkortningen skulle vara ett medel att ”förverkliga målet arbete åt alla”. 

Kvinnoförbundet påpekade att kvinnors arbetslöshet växte snabbare än mäns i kombination med 

att många kvinnor dessutom arbetade deltid. Därför behövde ”målet full sysselsättning formuleras 

                                                             
292 Politiskt aktionsprogram 1979-1981…, 1978, s. 3-6. 
293 Politiskt aktionsprogram 1979-1981…, 1978, s. 8-11. 
294 Aktionsprogram 1981 – 84 - 16:e kongressen 1-5 augusti 1981, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 
Stockholm: 1981, s. 1-4. 
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lika för kvinnor och män”. Även föräldraförsäkringen återkom och till skillnad mot tidigare år 

förordades nu en obligatorisk kvotering från sex månaders ålder, för att få ut fler män i 

föräldraledighet.295  

 

Under stycket ”KAMP MOT KVINNOFÖRTRYCK?” behandlades sexualpolitik och 

kvinnomisshandel. De menade att ett ”samhälles sexuella mönster är historiskt, ekonomiskt och 

politiskt betingat”. Kravet på demokrati på ”samhällslivets alla områden” kunde inte innebära att  

”samlevnadsformerna fortsätter att präglas av ägande, patriarkalisk auktoritet, dubbelmoral och 

förtryck”. Kvinnoförtryck i alla former, från misshandel till prostitution behövde bekämpas.296  

 

Även kvinnornas roll i arbetarrörelsen fanns med i programmet. De menade att arbetet med att ge 

kvinnor lika möjligheter inom partiet gick ”långsamt och trögt” och att målsättningen om ”minst 

40 % av endera könet i beslutande församlingar” låg kvar, men om inget förändrades skulle de 

komma att kräva ”kvotering som obligatorium”. De menade också att ”attityderna om manligt och 

kvinnligt” fortfarande var djupt rotade och det försvårade arbetet för jämställdhet.297  

Debatterna 

Redan i inledningstalet på 1972 års kongress berörde Lisa Mattsson Familjen i framtiden. Hon 

menade att det främst var i arbetslivet som full jämställdhet skulle vinnas och att grundprincipen 

som låg bakom programmet var att ”själva samhället måste förändras” utifrån en ”socialistisk 

samhällsmodell”.  Åtgärderna som föreslogs i Familjen i framtiden behövde således ”inpassas i en 

total politisk strategi, som har det klasslösa samhället som mål”, och de familjepolitiska målen 

kom att leda in i diskussioner som rörde ”maktfördelningen i samhället”.298  
 

Mattsson inledde också diskussionen om programmet. Hon menade bland annat om att  

människorna hade rätt att ”bestämma över landets ekonomi och arbetslivets organisation” och att 

arbetet var grundläggande, särskilt för kvinnans frigörelse. I analysen av vad som var orsaken till 

kvinnans position på arbetsmarknaden pekades på ”den liberala ekonomins lagar” och den 

könsarbetsdelning som uppkommit med industrialiseringen. Mattsson pekade på barntillsyn, 

hemarbete och diskriminering på arbetsmarknaden som det som låste kvinnan utanför 

                                                             
295 Aktionsprogram 1981-84…, 1981, s. 5-9. 
296 Aktionsprogram 1981-84…, 1981, s. 20. 
297 Aktionsprogram 1981-84…, 1981, s. 21. 
298 Kongressprotokoll, 13:e kongressen 3-6 sept 1972, arbete, familj, framtid. Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund, Stockholm: 1972, s. 11, 16. 
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arbetsmarknaden och detta skulle lösas med de åtgärder som presenterades i programmet, bland 

annat i form av kontroll över nedläggning och etablering av företag och arbetstidsförkortning.299 

 

Det som i debatten om programmet fick störst utrymme var de praktiskt politiska förslagen eller 

rena detaljfrågor om formuleringar.300 Det förekom dock inlägg som berörde maktrelationerna 

klass och kön. Bland annat menade Maj-Lis Lööw, som representant för den arbetsgrupp som tagit 

fram programmet att en del av problembilden var att kvinnor fortfarande var ”juridiskt och  

socialt” underordnade män.301 Såväl Inger Nilsson från Skåne som Ulla-Britt Gustavsson från  

Bohuslän och Maj-Britt Theorin från Stockholms stad berörde kvinnans rätt till arbete, arbete åt 

alla men också utbildning som skulle möjliggöra att kvinnor kunde konkurrera på lika villkor på 

arbetsmarknaden. Theorin berörde även problemet med att många kvinnor befann sig i dold  

arbetslöshet genom att aldrig kommit ut på arbetsmarknaden.302 

 

Överlag restes dock ingen större kritik kring de krav, eller den bild som programmet målade upp. 

Lisa Matsson menade i sin avslutningsplädering att debatten präglats av en positiv inställning till 

programmet.303   

 

Under 1972 års kongress var debatten om maktrelationer i anslutning till behandlingen av  

Aktionsprogram – med sikte på 1975 i det närmaste frånvarande. Det enda inlägg som går att 

knyta till uppsatsens tema var det från Margareta Palmqvist från Stockholms län. Hon menade att 

det saknades en punkt i programmet om att ”[s]amhällets och löntagarnas inflytande över ekonomi 

och marktillgångar skall väsentligt utökas”, eftersom långtgående förändringar av denna makt var 

nödvändigt för att genomföra programmet. 304  I övrigt fokuserade diskussionen kring 

aktionsprogrammet på praktiska detaljer så som daghemsplatser eller ekonomiska realiteter istället 

för maktfrågor.305 

 

Tystnaden i debatten om maktrelationer fortsatte även 1975. Vid behandlingen av Politiskt  

aktionsprogram 1976-1978 förekom ingen debatt alls. Lisa Mattsson redogjorde för innehållet och 

refererade till en skrift kallad Fler kvinnor till folkrörelserna som de arbetat fram tillsammans med 

SSU. Syftet var att visa ”hur vi måste arbeta inom våra egna led för att skapa en större förståelse 
                                                             
299 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 104-109. 
300 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 104-120 och 124-130. 
301 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 113. 
302 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 110, 111-112, 115. 
303 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 128. 
304 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 459. 
305 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 458-472. 
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bland människorna för jämlikhetsfrågorna”. Det var kvinnoklubbarnas ansvar att lyfta frågorna till 

debatt på möten och sammankomster. Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag av kongressen att 

arbeta in beslut om sex timmars arbetsdag och ”några av de andra krav som kongressen” hade  

fattat beslut om i programmet.306  
 

Politiskt aktionsprogram 1979-1981 dök upp redan under motionsbehandlingen. Under  

behandlingen av en motion rörande ”allas rätt till arbete” refererade förbundsstyrelsens  

föredragande till aktionsprogrammet, där kravet var ”nummer ett”. Parallellt till detta skulle också 

”kravet om allas rätt till sextimmars arbetsdag” drivas.307 
 

När behandlingen av aktionsprogrammet inleddes pekade Lisa Mattsson på att programmet  

förändrats då det överordnade målet för programmet var att återfå politisk majoritet i riksdagen. 

Förslagen i övrigt skulle vara så att de därefter kunde ligga till grund för en framtida politik. 

Mattsson inledde med att diskutera kvotering till politiska uppdrag som skulle krävas om inte  

målet om en maximalt 60 procentig representation uppnåddes. Hon menade att de tryckte hårt på 

att få till stånd en ny ”aktiv jämställdhetspolitik” samtidigt som de ville rikta ”uppmärksamheten 

på att klyftorna mellan olika grupper i samhället ökade mellan 1973 och 1977”. Samtidigt menade 

också Mattsson att endast ”i ett socialistiskt samhälle” gick det att föra debatten om omsorg och 

trygghet. Angående löntagarfonderna var kvinnoförbundet positivt under förutsättning att kvinnor 

inte ställdes utanför besluten, vilket det fanns en risk för då många stod utanför arbetsmarknaden 

eller arbetade för lite tid för möjliggöra fackliga förtroendeuppdrag. Mattsson gick också till  

angrepp på den borgerliga regeringen, som ville skära ner i ”den gemensamma sektorn”. De ville 

istället verka för en utbyggnad då de ansåg det nödvändigt för att klara ”eftersatta behov i  

samhället” och för att ersätta kvinnornas tidigare ”många obetalda arbetsinsatser”.308   

 

När det kom till arbetstidsförkortning menade Mattsson att det inte gick att uppnå ”jämställdhet 

mellan män och kvinnor” utan sådan förkortning. Kravet var ett stegvis införande med de första 

stegen under 1980-talet. Kvinnoförbundet ville ha en arbetsgrupp med representanter för 

arbetarrörelsens olika organisationer.309   

 

                                                             
306 14:e kongressen 7-19 september 1975, Kongressprotokoll, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 
Stockholm: 1975, s. 467. 
307 Dagsprotokoll - Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 15:e kongress 26 - 30 augusti 1978, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm 1978, s. 137. 
308 Dagsprotokoll…1978, 1978, s. 439-441. 
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Innan debatten påbörjats hade det inlämnats förslag på förändringar från Stockholms stad,  

förändringarna var i huvudsak av redaktionell art och accepterades således förbundsstyrelsen i 

stora drag.310 Dock ansåg Berit Rollén att programmet behövde förstärkas när det kom till 

”socialism och arbete för alla”. Rollén menade att de ville ha ett separat kapitel om ”arbete åt alla 

och löntagarfonder”. Även Marianne Sturk från Skåne tillstyrkte detta och ville samtidigt ha 

”arbete åt alla” något förstärkt. Detta därför att ”kvinnans ställning på arbetsmarknaden” inte var 

lika  

självklar som mannens, och ”[m]ansdominerade fackföreningar, avdelningar och klubbar har en 

tendens att inte se lika allvarligt på hot om arbetslöshet mot kvinnliga medlemmar som mot  

manliga”. De behövde så ”betona att kvinnan har lika stor rätt till arbete som mannen”.311 Sturks 

förslag bemöttes av förbundsstyrelsen med att arbete åt alla per automatik inkluderade kvinnors 

lika rätt.312 

 

Även 1981 förekom referenser till aktionsprogrammet under motionsbehandlingen. I anslutning 

till motion N:1, som behandlade kvinnoförbundets roll inom arbetarrörelsen och efterfrågade  

ideologisk nysatsning och profilering i utvalda frågor,313 inledde Lisa Mattsson diskussionen. Hon 

refererade till Aktionsprogram 1981 – 84 som de skulle fatta beslut om och menade att detta hade 

en klar ideologisk linje och att de mål som skisserats 1972 fortfarande låg fast. Hon fortsatte med 

att målen om ”arbete åt alla, sex timmars arbetsdag, en god barnomsorg för alla och jämställdhet” 

var huvudsaklig prioritet. Utifrån det skulle ekonomisk politik bedrivas, med utbyggnad av  

offentlig sektor med trygghet och välfärd och med ”modet att dra åt svångremmen för de rika och 

föra över resurserna till dem som har det knapert”.314  

 

Under behandlingen om aktionsprogrammet för perioden poängterade Mattsson återigen att  

förslaget till aktionsprogram hade en ”klar ideologisk linje” såväl bakåt som framåt i tiden med 

målen från Familjen i framtiden som vägledande Hon menade att de var klara över att deras  

”vision av ett bra samhälle” var den rätta och politikens medel aldrig fick komma i konflikt med 

de uppsatta målen. I denna vision ingick, utöver god barnomsorg, sex timmars arbetsdag och  

jämställdhet, även löntagarfonder ”för inflytande över näringspolitiken och en radikal omläggning 

av skattesystemet”. Den ”gemensamma sektorn” behövde byggas ut då denna räddat många från 
                                                             
310 Dagsprotokoll…1978, 1978, s. 439-445. 
311 Dagsprotokoll…1978, 1978, s. 447-449. 
312 Dagsprotokoll…1978, 1978, s. 488. 
313 Motioner och utlåtanden - 16:e kongressen, 1-5 augusti 1981, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, 
Stockholm: 1981, s. 224-225. 
314 16:e kongressen 1-5 augusti 1981, Kongressprotokoll, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 
1981, s. 426-430. 
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arbetslöshet men också stod för grundläggande service. Hinder för de som ville ut på 

arbetsmarknaden behövde undanröjas och offentlig sektor hade även där en roll. Fortsatt satsning 

skulle ske ”för rättvisans och välfärdens skull”.315  
 

Gällande arbetstidsförkortning sa de nej till förkortning för småbarnsföräldrar då de menade att en 

sådan skulle leda till ”en olycklig uppdelning av olika grupper på arbetsmarknaden”. Istället  

ansågs utbyggnad av föräldraförsäkringen vara en bättre väg att gå för att skapa jämställdhet i 

kombination med obligatorisk kvotering mellan föräldrar efter sex månader.316 

1984–1990 – Försvaret av kvinnorna  

Programmen 

I inledningen till Aktionsprogram 1984-87 står att läsa att det överordnade målet för 

kongressperioden var att ”befästa det socialdemokratiska regeringsinnehavet”. Därför var det 

väsentligt att samla kvinnor kring ”den demokratiska socialismens idéer och kring våra visioner”. 

 

Under rubriken ”KVINNORS RÄTT TILL ARBETE” menade de att utvecklingen på 

arbetsmarknaden kunde bli ett hot mot ”kvinnors rätt till arbete”, såväl de som fanns på 

arbetsmarknaden som de som stod utanför. Kvinnor hade fortfarande stora hinder för deltagandet i 

det könsuppdelade arbetslivet. Det var därför fullt motiverat att vidta särskilda åtgärder för 

kvinnor på arbetsmarknaden. Ett av de största hindren för att bryta en könsuppdelad 

arbetsmarknad och möjliggöra arbete på lika villkor ansågs vara skillnaden i arbetstid. 

Arbetstidsförkortningen sågs därför som en väg att åtgärda detta. Kvinnoförbundet såg även 

familjepolitiken som väsentlig i sammanhanget med såväl barnomsorg som föräldraförsäkring 

inräknad. Dessa behövdes för att ge ”kvinnorna möjlighet till förvärvsarbete och egen försörjning” 

och utbyggnaden av föräldraförsäkringen istället för arbetstidsförkortning för småbarnsföräldrar 

skulle främja jämställdheten. Familjepolitiken skulle dock inte användas för att utjämna 

inkomstskillnader, det skulle istället göras via ”skatte- och lönepolitik”.317 

 

Under stycket ”SEXUALPOLITIK” konstaterade kvinnoförbundet att det ”skett stora förändringar 

av könsrollerna” decennierna tidigare men samtidigt att kvinnor och män levde i ”olika världar”. 

Bilderna av kvinnor och män ansågs ”förljugna” och befäste ”mönstret i samhället” av att kvinnor 
                                                             
315 16:e kongressen … kongressprotokoll…, 1981, s. 427-428. 
316 16:e kongressen … kongressprotokoll…, 1981, s. 429. 
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var ”hjälplösa och beroende” och män var ”starka” och skulle ”äga och bestämma”. Demokrati 

skulle ”gälla även förhållandet mellan män och kvinnor”, de behövde ”sluta den erotiska  

freden”.318  

 

I stycket om representation konstaterades att kvinnorepresentationen ökat vid 1979 års val och att 

de då valt att avstå från att kräva kvotering i avvaktan på jämställdhetsgrupper inom partiet.  

Målsättningen om 40 procents representation stod fast och inför 1985 års val krävdes  

förverkligande, annars skulle kvoteringskravet aktualiseras. Samtidigt poängterades att kvotering 

inte nödvändigtvis innebar ”omedelbar hälftenfördelning mellan könen” utan kunde också vara 

”bestämd fördelning” av poster som skulle återbesättas eller liknande.319  

 

Den tidigare inledande programförklaringen lyser helt med sin frånvaro i Aktionsprogram 1987-

1990 och tidigare ideologiska målsättningarna kan först anas under stycket ”ARBETE OCH  

FAMILJ PÅ LIKA VILLKOR”. I detta återfinns krav på jämställdhetspolitik. Stycket behandlar 

möjligheten på arbetsmarknaden och kvinnoförbundet menade att män och kvinnor skulle kunna 

delta i ”arbetslivet och familjelivet på lika villkor”. För att det skulle vara möjligt krävdes  

förändringar som förkortning av arbetstiden som framställdes som den ”viktigaste 

jämställdhetsfrågan i arbetslivet” men också åtgärder för att få bukt med den könsuppdelade 

arbetsmarknaden, såväl när det gällde arbetstid, löner som yrkesval. Även en väl fungerande 

offentlig service ansågs vara en förutsättning för ett jämställt arbetsliv.320 

 

Representationsfrågan återkom och inför valet 1988 krävdes ”minst 40 procent” kvinnor på alla 

nivåer”. Det var dags att efterfråga kvinnors kunskaper och ”sätta allvar bakom kravet på en rimlig 

könsfördelning i de beslutande organen”, samtidigt påpekades även 1987 att kvotering inte var en 

”omedelbar hälftenfördelning mellan könen”.321 

 

De tidigare så tydliga politiska kraven nu mer diffusa. Bland dessa krav bör nämnas kraven på en 

ekonomisk politik som skulle ge ”nödvändiga resurser” till den offentliga sektorn, 

arbetstidsförkortning, utbyggd föräldraförsäkring med kvotering efter tolv månader.322  
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320 Aktionsprogram 1987 – 1990, Socialdemokratiska kvinnoförbundets 18:e kongress 15-19 augusti 1987, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1987, s. 6-7. 
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Aktionsprogram 1990 – 1993 inleds med frasen att ”90-talet blir kvinnornas årtionde”.  

Programmet fortsatte därefter med ett stycke som behandlade kvinnors arbete, en 

problembeskrivning där kvinnoförbundet menade att arbetslivets villkor alltid varit en 

huvudfråga. Rätten till det egna arbetet, rätten till egna pengar och eget arbete som grunden 

för jämställdhet betonades och det påpekades att de fått kämpa många år för rätten till arbete 

och att denna så sent som i början av 1980-talet hade ifrågasatts men samtidigt att den nu var  

befäst och även i fortsättningen skulle kamp mot arbetslöshet och särskilt deltidsarbetslösheten 

prioriteras. Det poängterades att det var dags att ”på allvar angripa rättvisefrågorna inom  

arbetslivet” och de som då avsågs var segregeringen på arbetsmarknaden, som de då i 

huvudsak ansåg råda mellan kvinnor och män.323 Arbetstidsförkortningen fanns med även här 

och de påpekade att det fanns stora skillnader i mäns och kvinnors arbetstid och hemarbete.  

Arbetstidsförkortningen var inte ”en allmän välfärdsförbättring” utan också ”utjämning av  

arbetstiden”, vilket också gjorde att de krävde generell förkortning med ökad flexibilitet av 

”arbetstidens förläggning”.324  

 

Den offentliga sektorn beskrevs som en garant för rättvisa och välfärdspolitiken ansågs bygga 

på ett ”gemensamt ansvar för allas sociala trygghet”, men den var också en förutsättning för 

arbets- och näringsliv och skulle garantera möjligheten till ”den generella välfärdspolitiken”. I 

detta ingick att barnomsorgen skulle vara fullt utbyggd och att minst tre månader av 

föräldrapenning skulle gå till pappor. Det pekades också på att det rörde sig om en stor 

arbetsmarknad för kvinnor och att även de kvinnor som inte jobbade där i var beroende genom 

service och omsorg. Nedskärningar i den offentliga sektorn skulle således slå mot alla kvinnor. 

Kvinnoförbundet motsatte sig en utveckling där kvinnor fick stå tillbaka ”och ta över den 

omsorg som samhället inte klarar av”.325  

 

Under rubriken ”POLITIK PÅ KVINNORS VIS” skrev kvinnoförbundet att utvecklingen 

avseende kvinnorepresentation gått fort framåt och de såg ”stora möjligheter” till att  

”varannan damernas” skulle bli verklighet under 1990-talet. De frågade sig dock hur de skulle 

använda den nyvunna makten och menade att de politiska frågorna behövde ”värderas ur 
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kvinnoperspektiv”. De skulle vara med och medverka till bättre analys och kunskap för den 

”ekonomiska politikens konsekvenser för jämställdhet och jämlikhet”.326 

Debatterna 

Behandlingen av Aktionsprogram 1984-87 inleddes av Maj-Lis Lööw som förbundsstyrelsens  

föredragande. Hon tog upp ”[k]vinnors rätt till arbete” och frågan om representation. Lööv  

menade att kvinnoförbundet, kongress efter kongress, varit eniga om att kräva förbättrad  

representation och som en följd av det också gått framåt. Hon refererade till programmet  

Kvinnorna i arbetarrörelsen, som antogs av kongressen 1978. I detta hade de inte krävt  

”millimeterrättvisa” men krävde nu ”en rimlig fördelning” med målsättningen att inget kön skulle 

ha mer än 60 procents representation. Lööw menade att de avstått från att kräva kvotering och  

förordat ”att jämställdhetsgrupper” skulle bildas i arbetarekommunerna. Trots att de arbetat ”på 

alla de klassiska vägarna” hade ytterst lite hänt. Därav var det enda rimliga att de nu skulle kräva 

någon form av ”konkret målsättning”. Denna slutsats ledde till kvotering, men den kunde utformas 

på många olika vis då det var långt ifrån okontroversiellt, ens ”bland tjejer” eftersom de levde i 

”en manlig kultur, där det är männens normer som styr”.327  Den enda diskussion som fördes i  

övrigt berörde kvinnomisshandel, prostitution och sexuellt våld. Någon verklig diskussion blev det 

dock inte då de yrkanden som gjordes accepterades av förbundsstyrelsen och arbetades in i  

aktionsprogrammet.328  

 

Under 1987 års kongress förekom ingen debatt om innehållet i Aktionsprogram 1987-1990 och de 

ändringar som föredrogs av Maj-Lis Lööw var konsekvensändringar utifrån fattade beslut eller 

rörande frågor som inte är angränsade till uppsatsen. Lööw påpekade dock att det i 

kongressdebatten ”efterlysts radikalitet och nytänkande” och det såg hon som ”riktigt” utifrån vad  

programmet sa om kvinnors förändrade livssituation.329   

 

Även 1990 behandlades aktionsprogrammet i praktiken utan diskussion. Maj-Lis Lööw påtalade 

att av de förslag som inkommit skulle merparten arbetas in i Aktionsprogram 1987-1990, vilka 
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dessa förslag var exakt framgår dock inte av protokollet. Hon påpekade att hon tänkte ”vara  

generösare och vidsyntare än någonsin, och det vill inte säga litet”.330  

1993 – Återkomst av klass och kön 

Feministiskt handlingsprogram för 1990-talet  

I inledningen av programmet skrev kvinnoförbundet att ”[d]e senaste årens kvinnopolitiska debatt 

har både fördjupat våra insikter och skänkt oss mod att i ord och handling bli feminister. 

Socialdemokratiska feminister”, och med det skulle också den ”kvinnopolitiska strategin” 

överordnas sakpolitik. Begreppet feminist var ”ett uttryck för en åskådning som innebär att man 

erkänner kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och samhälle” och den som ville göra 

något åt det kunde kalla sig feminist.331 

 

Programmets problemformulering i stycket inleddes med den historiska utvecklingen av kvinnors 

roll i arbetarrörelsen. Kvinnoförbundet menade att arbetarrörelsens barndom vilade på ”den  

marxistiska åskådningen” där ”klasskampen var överordnad”. När väl den segern var vunnen 

skulle kvinnofrågan lösas automatiskt. Könskampen riskerade att ”störa klasskampen och tilläts 

därför inte framträda som självständig”. Detta hade också präglat det tidiga kvinnoförbundet där 

klass varit överordnat och kvinnor och män skulle kämpa sida vid sida. Trots stora framgångar för 

kvinnoförbundet hade klassperspektivet skymt kvinnoperspektivet genom ”arbetarrörelsens, den 

fackliga och politiska, stora inflytande på den politiska utvecklingen”. De menade att såväl LO 

som SAP ”varit fast i klassperspektivet under 1980-talet”, men SAP hade samtidigt förskjutit sin 

syn något, vilket LO inte gjort. Denna ”dogmatiska inställning” ledde till att ”[k]lassperspektivet, 

jämlikhetens företräde och könsperspektivets förnekande har fått påtagliga konsekvenser för  

kvinnor i Sverige”.332 

 

Kvinnoförbundet skrev att det var långt till verklig jämställdhet. I sin handlingsplan mot detta  

föreslogs varvade listor, fler kvinnor på ledande poster och ett ökat samarbete mellan valda  

kvinnor som kommit in i ”den politikervärld som är skapad av män”. Med kvinnoförbundets  

definition av feminism skulle det också vara möjligt att hitta bundsförvanter i form av  
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”progressiva kvinnor utanför partierna”. Såväl i enfrågegrupper, facklig verksamhet eller ”andra 

politiska kvinnoförbund”, när så passade.333  

 

Rätten till det betalda arbetet sågs som grunden för ”jämställdhet och frihet” och såväl 

arbetstidsförkortning som en ”en lönepolitisk strategi” för att bryta låga kvinnolöner sågs som 

väsentliga åtgärder. Lönefrågan ansågs i huvudsak vara en facklig fråga, men var samtidigt i 

behov av politiskt stöd. Arbetsmiljön lyftes fram som en hälsofråga och klasstillhörigheten som en  

dimension av denna. Särskilt utsatta ansågs de som hade både ”dålig arbetsmiljö och en  

traditionell könsroll hemma”. Att skapa full sysselsättning och samtidigt förändra arbetets innehåll 

såväl som att göra hemarbetet mer jämställt var åtgärder som ”dramatiskt skulle förbättra kvinnors 

hälsa”. Detta ställdes också i kombination med arbetstidsförkortning. Kvinnoförbundet framförde 

också att det behövdes en ”lönepolitisk strategi” för att bryta situationen med lägre kvinnolöner. 

De menade att detta var en i grunden facklig fråga, men samtidigt att ”den behöver politiskt 

stöd”.334  

 

När den offentliga sektorn urholkades inskränktes kvinnors frihet och med det växte tanken på ett 

kvinnoparti. Kvinnoförbundet var motståndare till detta av såväl ideologiska som strategiska skäl. 

Bland de ideologiska skälen pekade de på att kvinnoförtrycket var kopplat till klassförtrycket och 

att ”LOs kvinnor står på den allra lägsta klasstrappan”. Kampen för ”kvinnors rättigheter och 

kvinnors frigörelse” kunde inte kopplas ifrån ”klassperspektivet” eller ”höger-vänsterskalan”. 

Kvinnoförbundet skrev att konflikten mellan ”arbete och kapital existerar fortfarande, även om 

dess synliga uttryck är annorlunda idag än tidigare”. Att blunda för detta var att blunda för 

verkligheten. Ett kvinnoparti skulle, oavsett hur det identifierade sig, vara präglat av ”de 

klassförhållanden som råder i samhället” och eftersom alla kvinnor inte hade gemensamma  

intressen ”mer än till en viss gräns” och det rådde ”skarpa motsättningar mellan olika grupper av 

kvinnor”. Ett kvinnoparti som bortsåg från detta skulle få problem därför att ”klassamhället” 

skulle speglas så att ”makten glider över till de bäst ställda och minst förtryckta kvinnorna”. Detta 

var också var som skett inom arbetarrörelsen där männen, som de minst förtryckta, tagit makten. 

På samma sätt skulle det i ett kvinnoparti ”utvecklas en hierarki” där makten skulle komma att tas 

av ”de bäst ställda kvinnorna”. Det påpekades också att ett ”neutralt” parti ”är lika med  

borgerligt”.335 

 
                                                             
333 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 10-12. 
334 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 13-15. 
335 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 18-19. 
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Bland de strategiska argumenten mot ett kvinnoparti hänvisade kvinnoförbundet till att många 

socialdemokratiska väljare skulle kunna tänka sig att rösta på ett kvinnoparti. De menade därför att 

ett sådant skulle skada ”den politiska vänstern” och på så vis ”bana väg för fortsatt högerstyre”, 

vilket de menade var det största hotet mot ”kvinnors frihet och kvinnors rättigheter”. Istället skulle 

de fortsätta att hävda sitt synsätt internt i SAP och det var bara om de där fick gehör för ”en mer 

feministisk linje” som de kunde skapa trovärdighet och undvika bildandet av ett kvinnoparti.336 

Debatten  

Redan i sitt inledningsanförande talade Margareta Winberg om det program som skulle antas på 

kongressen. Det som tidigare kallats aktionsprogram bytte namn till Feministiskt 

handlingsprogram för 1990-talet. Winberg menade att det fanns ombud som inte uppskattade 

formuleringen ”feministiskt” men att detta skulle diskuteras. Programmet som skulle antas hade 

dock förslag som skulle leda till att de skulle lyckas ännu bättre med att ta halva makten på ett 

”sådant sätt att politiken verkligen genomsyras av ett kvinnoperspektiv”.337 Under behandlingen 

förklarade också Winberg att inriktningen blivit som den blivit eftersom hon, i författandet av 

aktionsprogram, blivit inspirerad och därmed skrivet ett mer omfattande program.338
 

 

Winberg redogjorde för programmet och vad som lades in i begreppet feminism, som någon som 

erkände kvinnans underordnade ställning och ville förändra detta och menade att de alla borde 

”kunna inse att vi är feminister”. Hon menade att de nu satte klass och kön, för första gången, som 

”likvärdiga mål”.339  
 

Olikt tidigare kongresser debatterades denna gång programmet flitigt. Sigbritt Herbert från  

Ångermanland menade att programmet behövde arbetas om så att det framgick att ”vi sätter klass 

före kön”. Hon ville stryka ordet feminist eftersom hon inte kände sig som feminist och även om 

hon ställde upp på definitionen så gällde den inte ”för folk i allmänhet”. Herbert tyckte inte hon 

känt sig hemma under invigningen och undrat om hon kommit fel när hon ”skulle känna mer 

gemensamt med Antonia Axelsson-Johnsson” än med sina manliga arbetskamrater och påpekade 

att försämringar i offentlig sektor drabbade dem lika men hon trodde inte att ”Antonia  

Axelsson-Johnsson är speciellt oroad av de försämringarna”. Herbert ansåg dock att det fanns 

”problem som gäller speciellt för kvinnor” men samtidigt var det bara ”arbetsgivarna som tjänar 

på att kvinnor och män strider mot varandra”. Även Ria Sundnäs från Uppsala var kritisk till  
                                                             
336 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 19. 
337 Protokoll – Socialdemokratiska kvinnoförbundets 20:e kongress 6-8 augusti 1993, Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund, Stockholm: 1993, s. 23, 38. 
338 Protokoll … 1993, 1993, s. 289. 
339 Protokoll … 1993, 1993, s. 216-217. 
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begreppet inte heller hon ville kallas feminist och ansåg att programmet genomsyrades av strävan 

efter makt och ledarskap, och av ett elittänkande. Hon förordade istället för beslut en remiss av 

programmet till klubbarna.340  

 

Ytterligare ett av ombuden som diskuterade begreppet var Gunnel Simu från Norrbotten. Hon  

ansåg att begreppet feminism var ”en starkare markering av kvinnoperspektiv än tidigare”. Arbetet 

för jämställdhet mellan kvinnor och män gavs nu ”samma vikt som strävandet att utjämna 

klasskillnader”. Ordet sattes på pränt och med det ”[s]-kvinnors betoning av kvinnokamp” och på 

så vis gjordes ett ”särskilt kvinnoparti överflödigt”. Eva Morris från Södra Älvsborg var positiv 

till begreppet men trodde samtidigt att många inte uppfattade det som positivt. Även Biddy  

Nilsson från Skåne var positiv och såg inget fel ”med ordet feministisk”.341 

 

Ytterligare några ombud önskade återremiss på programmet och att förbundsstyrelsen därefter 

skulle fatta beslut eller att beslutet skulle skjutas till nästa kongress. Exempelvis menade Inger 

Johansson från Halland att det var ”djupt odemokratiskt att när det gäller fastställande av  

principer, riktlinjer, handlingsprogram” som inte först diskuterats i klubbarna.342  

 

Ulla Pettersson redogjorde i egenskap av redaktionsutskottets föredragande för de olika förslagen. 

När det kom till återremissyrkanden menade hon att ”det står faktiskt feministiskt 

handlingsprogram for 1990-talet” och det skulle således gälla ett tag. Det skulle finnas fler chanser 

”under resans gång” att förändra i programmet. Det fanns också ett förslag på avslag till förmån 

för skrivningar om att ”sätta klass före kön” och eftersom Pettersson, och redaktionsutskottet, 

menade att det var dags att ”kämpa för klass och kön” så yrkades det avslag på detta. Sigbritt 

Herbert, som var den som yrkat avslag på programförslaget ansåg som svar på detta att när det 

gällde så ”stora förändringar” som ”klasskamp gentemot könskamp och ordet feminism” så 

behövde förslaget ut på remiss. Programmet bifölls dock med Sigbritt Herbert som ensam 

reservant.343  

 

                                                             
340 Protokoll … 1993, 1993, s. 219, 223. 
341 Protokoll … 1993, 1993, s. 221-223. 
342 Protokoll … 1993, 1993, s. 220. 
343 Protokoll … 1993, 1993, s. 289-293, 307. 
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7. Analys och resultat 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet 

förhåller sig till begreppen klass och kön som maktrelationer under perioden 1972–1993. 

Undersökningen har gjorts genom analys av aktionsprogram och debatterna om dessa. I detta 

kapitel kommer jag diskutera utveckling och tendenser i dessa. Jag kommer göra en tematiserad 

analys utifrån de huvudsakliga utvecklingslinjer jag tycker mig identifierat. 

 

I första stycket kommer jag utifrån mina frågeställningar att redogöra för hur det explicita  

användandet av maktrelationerna klass och kön åskådliggjorts i tal och skrift under perioden. I de 

efterföljande styckena kommer jag försöka analysera programmen, med frågeställningarna i  

botten, kring såväl den praktiskt politiska betydelsen, politisk utveckling, de latenta och manifesta 

uttrycken för klass och kön samt kvinnoförbundets organisatoriska positionering under 

tidsperioden.  

Underförstått och överordnat – Klass och kön som  

relationella begrepp 1972–1993 
Utifrån Familjen i framtiden, de olika aktionsprogrammen samt de delar av protokollen från det 

socialdemokratiska kvinnoförbundets kongresser jag studerat går det att dra två huvudsakliga 

slutsatser. Den första är att maktbegreppet klass är sparsamt använt. Egentligen finns det bara med 

direkt uttryckt i Familjen i framtiden från 1972 samt i Feministiskt handlingsprogram för 1990-

talet från 1993. Perioden däremellan kategoriseras genom olika typer av omskrivningar, där klass 

kommer till uttryck antingen genom direkta omskrivningar som ”sociala eller ekonomiska klyftor” 

eller ”social bakgrundsmiljö”. Detta skedde tydligare inledningsvis och var i praktiken 

frånvarande 1987 och 1990 för att återkomma tydligt och uttryck 1993.  Enbart utifrån val av 

omskrivningar är det svårt att dra någon entydig slutsats då det inte finns någon konsekvent 

hållning i vilka begrepp som används eller när. Tänkbart är dock att val av värdeord är relaterade 

till antingen aktuell samhällsdebatt eller partiintern debatt.  

 

Den andra slutsatsen som går att dra är att kön som maktbegrepp inte existerar direkt uttryckt före 

1993, istället talas det i huvudsak om jämställdhet, såväl i protokoll som i program och debatt. 

Från 1981 finns det i aktionsprogrammet en betydligt skarpare formulering i form av könsförtryck, 

då kvinnoförbundet bland annat skriver om samlevnadsformer som präglas av ”ägande,  
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patriarkalism auktoritet, dubbelmoral och förtryck” och att ett samhälles sexuella mönster var 

ekonomiskt och socialt betingade.344 Kön finns alltså direkt med i retoriken, men inte direkt  

uttryckt. 

 

1984 talas så om manliga normer, kultur, styre och könsroller345 för att 1987 och 1990 övergå i 

närmast ingenting. Från 1993 framställs dock kön jämte klass, som en av två maktrelationer  

utifrån vilka samhället skulle analyseras.346 Med 1993 års kongress gör också kvinnoförbundet då 

ett första avsteg från den tidigare marxistiskt influerade tolkningsmodellen, när de övergår till en 

analys där maktrelationerna klass och kön jämställs. Det är också då den första riktigt teoretiska 

debatten om maktrelationer dyker upp, då merparten av tidigare diskussioner fokuserat på  

praktiskt politiska åtgärder. Detta återkommer jag dock till.  

 

En viss otydlighet i aktionsprogrammen har med stor sannolikhet med deras funktion att göra. 

Programmen är i första hand inte ett uttryck för ideologiskt ställningstagande utan snarare ett  

program för praktiskt realiserbar politik under rådande kongressperiod samt ett stöd i ett utåtriktat 

arbete och medlemsvärvning,347 även om de samtidigt till och från hade en tydligt uttalad  

ideologisk profil. De flesta program har någon form av inledning eller inledande 

programförklaring där det görs ideologiska markeringar, även i Aktionsprogram med sikte på 

1975, trots att detta i huvudsak refererar till Familjen i framtiden. Det stora undantaget i detta fall 

är 1987 års aktionsprogram som helt saknar detta.  

 

Familjen i framtiden från 1972 utgjorde en ideologisk fond för kvinnoförbundets värderingar348 

och är genom detta också avsevärt klarare. I detta program skrev kvinnoförbundet att det rådande 

samhällets dominerande konflikt var den mellan arbete och kapital och att klassamhället var  

grunden för alla övriga konflikter. Orättvisor mellan kvinnor och män kom ur denna 

grundläggande konflikt och målet var det klasslösa samhället då kvinnas roll var en produkt av det  

kapitalistiska samhället. Kvinnoförbundet delar alltså här en analytisk grund med den traditionellt 

marxistiska tolkningen av kvinnoförtrycket, där förtrycket gick hand i hand med kapitalismen 

också skulle upphöra då förtrycket av arbetarklassen upphörde.349 

 

                                                             
344 Aktionsprogram 1981-84…, 1981, s. 20. 
345 Aktionsprogram 1984-87, 1984, s. 16 och Protokoll – 17:e kongressen 1984, 1984, s. 545-549. 
346 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 13-19. 
347 Kongressprotokoll, 13:e kongressen…, 1972, s. 456, 472. 
348 Se sidan 5, not 12 och not 13.  
349 Hartman, 2004, s. 19-20, 32-33. 
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Den utveckling som sker under perioden 1972–1993 är således också en utveckling där klass 

fortsätter vara det dominanta uttrycket, om än inte manifest uttryckt. Klass är underförstått, 

antingen genom omfördelningspolitik eller också genom omskrivningar, alternativ genom olika 

referenser till de mål som sattes under 1972 års kongress och i Familjen i framtiden. Denna typ av  

omskrivningar tonas dock ner från 1984 i praktiken skrivs det ingenting om detta varken 1987  

eller 1990. Istället är de formuleringar som förekommer dessa kongresser mycket vaga och  

svepande om social trygghet eller liknande för att slutligen återkomma 1993, då både klass och 

kön framställs som maktrelationer.  

 

Framställningen av kön som maktrelation är också, som påpekats, högst underförstådd under  

perioden vilket helt förändras 1993, då kön som maktrelation mycket tydligt uttrycks i  

kombination med diskussioner om manligt motstånd och åtgärder för att bryta detta.   

 

Även den glidning i användandet av begreppen jämlikhet och jämställdhet som förekommer pekar 

på detta. Under perioden övergår kvinnoförbundet från att använda enbart begreppet jämlikhet, 

som snarast är ett uttryck för utjämnande av sociala skillnader, till att använda både begreppen 

jämställdhet och jämlikhet. Klass och kön blir åtskilda även om de samtidigt jämställs som mål för 

social utjämning mot slutet av undersökningsperioden.  

 

Den praktiska politik som eftersträvades pekar också mot att klass som utgångspunkt i politiken är 

dominerande. I aktionsprogrammen ligger det tonvikt på att i första hand verka för att minska 

klyftorna i samhället genom omfördelningspolitik med fokus på utjämning av ekonomiska och 

sociala klyftor. Framför allt gäller detta för tidsperioden 1972–1981, även om det i och med  

kongressen 1981 sker en glidning, till förmån för ett jämställdhetsperspektiv. Det är också först då 

som kvinnoförbundet börjar avvika från partiets linje. Under kongresserna 1984–1990 är förvisso 

klass mer eller mindre icke-existerande vilket delvis skulle kunna förklaras av en 1980-talets  

högervåg. Men samtidigt innebär inte frånvaron att förklaringsmodellen helt försvunnit, särskilt 

inte när betoningen av de åtgärder för ökad jämställdhet i praktiken utgår från arbetslivet med  

argument som kretsar kring rätten till arbete eller liknande. 

 

Enligt Gunnel Karlsson dominerades arbetarrörelsen av inställningen om att det inte existerade 

någon könskonflikt och att kvinnor och män bar på samma konflikt, mot borgarklassen inom  

kapitalismen. 350  De politiska prioriteringar och det språk som bär upp kvinnoförbundets 

                                                             
350 Karlsson, 1990, s. 26. 
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aktionsprogram och debatter pekar också på det som Karlsson skriver. Att kvinnor agerar lojalt så 

långt det var möjligt och de fall det tyder på någon form av konflikt med parti eller liknande så är 

det när det kommer till frågor som handlar om makt eller förändrade relationer, och detta ledde 

ofta till ett dåligt genomslag, precis som Karlsson påpekar. 351 Tydliga exempel på detta är det  

uppenbara backandet i frågorna om arbetstidsförkortning och föräldraförsäkring, precis som det 

väldigt försiktiga tonläget i frågan om representation och kvotering.  

 

Att uppvärdera kön som maktrelation skulle därmed också leda till en konflikt. Så skedde inte och 

istället kom kvinnors uppfattning om kön att åskådliggöras genom praktiskt förd politik, vilken 

absolut kunde få förändring av maktrelationer som konsekvens, vilket jag ämnar återkomma till. 

 

I debatten fanns det också stundtals ett närvarande könsperspektiv medan klass oftast var tydligt 

överordnat i det skrivna ordet. Att det fanns ett könsperspektiv i debatt men inte i text säger något 

om kvinnoförbundets latenta ideologi och antyder ett tryck underifrån. Ideologiskt resonerade och 

kvinnoförbundets medlemmar utifrån ett könsperspektiv, vilket i minsta fall talar om för oss att 

perspektivet var en del av deras tänkande. Dock var det inte spritt på ett sådant vis att det, i ord, 

uppstod en konflikt med moderpartiet. Om det är för att kvinnornas positioner i politik och  

arbetarrörelse var svaga, eller om andelen kvinnor i lönearbete var för få eller om det helt enkelt 

var så att kvinnor generellt ansåg att klass faktiskt var en överordnad maktrelation, är omöjligt att 

avgöra utifrån det material jag behandlat i denna uppsats.  

Var kvinnorna pådrivare? 
Även om kongressen 1972 har framställts som en upprorskongress352 så är det inte självklart att 

den utveckling som skedde från att programmet presenterats var enbart kvinnoförbundets förtjänst. 

Exempelvis Bersbo pekar på att en politisk utveckling som var gynnsam för kvinnor redan var 

påbörjad vid 1970-talets början även om dessa hade klassutjämning som överordnat syfte. Den 

politiska strävan hade varit att få ut gifta kvinnor i lönearbete för att tillgodose ett ökande behovet 

av arbetskraft.353 

 

Perioden 1950 till 1970 definierades av Gunnel Karlsson som en pådrivarperiod.354 Jag ställer mig 

dock frågande till vilket inflytande det socialdemokratiska kvinnoförbundet verkligen haft, när det 

                                                             
351 Karlsson, 1990, s.24, 46-48. 
352 Karlsson, 1996, s. 266-267. 
353 Bersbo, 2011, s. 182-183. 
354 Karlsson, 1996, s. 37-39. 
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kommer till förändring av maktrelationer. Att kvinnoförbundet skapade konflikt genom att föra 

upp kvinnofrågor i partiet är klart men att kvinnor fick inflytande i ”sina” sakpolitiska frågor säger 

egentligen ingenting om ett verkligt inflytande, då det dels beror på vilka frågor de fick inflytande 

i och dels handlade om skälen till inflytandet. Bersbo konstaterar exempelvis att framväxandet av 

kvinnors ”formella ekonomiska rättigheter och förmåner 1921-1971” inte var en effekt av någon 

”allmänt kvinnovänlig politik” utan av att kvinnor betraktades som ett socialt problem, där  

lagstiftning och välfärdsförmåner sågs som lösningen. Att få ut ”hemmafruar” i lönearbete skulle 

på så vis vara en metod att inte hindra utvecklingen i en expanderande samhällsekonomi och  

genom detta hävdades ekonomiska oberoende vara en del av jämlikhetsmålet.355 

 

Frågan är om denna utveckling mot ekonomisk jämställdhet och rättigheter verkligen är 

kvinnoförbundets förtjänst eller om det de facto var en utveckling som redan var påbörjad vid 

1972 års kvinnokongress, då gifta kvinnors arbete var nödvändigt för att bibehålla en hög 

tillväxttakt, något som var väsentligt för en socialdemokrati som kommit att bli ett parti för ”den 

ekonomiska tillväxten under efterkrigstidens blomstrande kapitalism”. 356  Och då dessutom 

arbetskraftsinvandringen börjat avta vid denna tidpunkt ökade trolige intresset för gifta kvinnor på 

arbetsmarknaden än mer.   

 

Att partikongressen 1972 blev en ”jubelkongress” för kvinnorna är således inte nödvändigtvis ett 

kvinnopolitiskt genombrott. Såväl jämställdhetspolitik och Palmes tal om könens jämlikhet och 

rätten till arbete var retorik som passade väl med partiets ambitioner om en utökad offentlig sektor 

och perioden fram till partikongressen 1975 präglades också av framsteg för kvinnorna. På  

partikongressen 1975 antogs också målet om fullt utbyggd barnomsorg till 1985. Det var i  

praktiken endast sextimmarsdagen som var svår att genomdriva, då denna i praktiken ifrågasatte 

hela arbetsmarknadens struktur,357 medan övriga frågor istället kom att underlätta för en fortsatt 

expansion då de frigjorde kvinnlig arbetskraft. De frågor där män solidariserat sig med 

kvinnoförbundet var lätta att genomdriva, medan de mer konfliktbetonade gav sämre resultat. 

Detta är också märkbart i aktionsprogram där kvinnoförbundet successivt backar i frågan om 

arbetstid från att 1975 vilja se den första etappen under 1970-talet358 till att för varje kongress 

skjuta på frågan ytterligare och 1993 inte ens uttala slutmål i frågan om sex timmars arbetsdag.359  

                                                             
355 Bersbo, 2011, s. 177-178. 
356 Olsson & Ekdahl, 2002, s. 146. 
357 Hirdman, 1990, s. 312. 
358 Politiskt aktionsprogram 1976-1978…, 1975, s. 5. 
359 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 13. 
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Kvinnor och klass – socioekonomiska reflektioner 
I teorikapitlet framhöll jag att en av mina huvudsakliga utgångspunkter är historiematerialistisk 

vilket också innebär att jag ser förändringar i samhällets ekonomiska bas som väsentliga för att 

förstå samhällsförändringar. Jag ämnar därför kortfattat diskutera de förändringar i denna under 

perioden och undersöka hur det är tänkbart att dessa bidragit till att förändra det 

socialdemokratiska kvinnoförbundets utveckling. ’ 

 

Inledningsvis vill jag poängtera att inte lägger någon större tyngd, i mina förklaringar, vid de  

subjektiva upplevelserna av klasstillhörighet eller annan typ av underordning som är baserad på 

den egna erfarenheten. Huvudskälet därtill är att en upplevd underordning inte nödvändigtvis  

behöver vara en objektiv underordning, precis som det motsatta. Kvinnoförbundet, med sin  

ursprungliga uppfattning är ett bra exempel på detta.  

 

Då kvinnoförbundet i början var husmödrarnas organisation, 360  där de gifta kvinnornas 

klassposition var indirekt avgjord av deras män, blir inte konflikten klass mot kön lika tydlig eller  

väsentlig som i det senare. En förändring under perioden som är tydlig är att allt fler kvinnor 

kommer ut i arbetslivet, framförallt via den offentliga sektorn. När kvinnor går från hemarbete till 

lönearbete går de också från det som Wright kallar förmedlad klassposition361 till en position  

direkt knuten till produktionsprocessen samtidigt som även den manliga klasstrukturen förändras. 

En förändring sker också i den klasstrukturen där allt fler kvinnor är att betrakta som i en direkt 

klassposition inom arbetarklassen.362  

 

Under den period som Hirdman definierar som jämställdhetskontraktet, 1976–1986, blir kvinnor 

istället ett problem för LO. Efter kvinnors socialiserande blev isärhållandet synliggjort vilket ledde 

till konflikt.363 Samtidigt utmynnade detta i att LO började tala om både klass och kön som 

maktrelationer. Klass kom där att bli manligt och kön kvinnligt och kön kom att sättas i andra 

hand då detta, enligt Hirdman, ligger inneboende i klasstänkandets utgångspunkt i 

produktionen.364  

 

                                                             
360 Karlsson, 1996, s. 124-130. 
361 Wright, 1997, s. 58-59. 
362 Se kapitel 5. 
363 Hirdman, 1998, s. 403. 
364 Hirdman, 1998, s. 411. 
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Att förändringar i klassbasen också förändrar intressen och strategi visade sig väldigt tidigt i det 

socialdemokratiska kvinnoförbundet. Redan i dess ungdom fanns problem med motsättningar  

baserade på olika sociala villkor som ”gifta eller ogifta, mödrar eller barnlösa, förvärvsarbetande 

eller inte förvärvsarbetande.”365 När fler kvinnor kommer ut i arbete förändras också detta mot att 

minska de interna konfliktytorna vilket också möjliggör politisk homogenitet. Den politiska  

utveckling som sker under 1980- och 1990-talen bidrar också till att öka klassklyftor och även den 

offentliga sektorns utrymme minskade vilket i längden kom att öka klassklyftorna.366 Med denna 

förändring kommer också att styrkeförhållandena på arbetsmarknaden att förändras. 

 

Förändringarna i klass gör också att den gamla hemmafrugeneration i kvinnoförbundet successivt 

ersätts med en ny generation av arbeterskor, som har ett annat kollektivt minne baserat på den  

förändrade klasstrukturen. Detta kan vara en förklaring i kvinnornas förändrade handlande och 

strategi. Dock är det svårt att dra någon självklar slutsats enbart utifrån detta då det är troligt att 

det också finns fler faktorer som kan påverkat. Det gemensamma agerande förändras via ett  

samverkande mellan de fyra nivåerna av klass i Katznelsons modell, där generationen och  

förändringar i klassbasen kan sägas utgöra förändringar i de två första nivåerna medan  

generationen skulle kunna vara ett uttryck för den tredje nivån vilka tillsammans också ger  

förändringar i kvinnoförbundets handlande, på den fjärde nivån.  

 

En sådan modell skulle också kunna förklara den ambivalens som kvinnoförbundet uppvisar inför 

begreppen, med en första självklar förståelse av klass till en slutgiltig med likställda begrepp. 

Först när alla nivåer, med klassmotsättningar, förändringar i fackföreningsstrukturen och  

generationsskiften ger det en mer offensiv kvinnorörelse. Det är också först när dessa interna  

motsättningar, som präglade kvinnoförbundet redan från dess grundande, undanröjts och  

kvinnorna sett till klasspositioner blir mer homogena som de får en tydligare och mer homogen 

ideologi. Att det är först efter att gifta kvinnor kommit ut i lönearbete och fått inflytande i de  

politiska och fackliga organisationerna som en ny strategi formuleras är således ingen slump. 

Att undvika könskonflikt – omformandet av maktrelationer 

till praktisk politik.  
När kvinnor formulerade en politik som krockade med den manliga dominansen ledde det till  

konflikt. Då kvinnoförbundet ideologiskt uttryckt inte presenterade någon linje som inte  
                                                             
365 Göransson, 1993, s. 152. 
366 Israel, 1996, s. 193. 
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överensstämde med den vedertagna partilinje före 1993 är det lätt att uppfatta det som 

ifrågasättande av det manliga företrädet inte existerade. Så är dock inte fallet, även om det inte på 

samma sätt som uttrycket för klass som maktrelation är tydligt finns detta med.  

 

Vad som sker istället för att kön som maktrelation uttrycks direkt är att kvinnorna formulerar  

praktiskt politiska strategier för projekt som de önskar genomföra. Ibland går dessa strategier hand 

i hand med klasspartiets intressen och i andra inte, något som också bekräftar tidigare forskning. 

 

Som Karlsson pekar på var en av kvinnoförbundets uppgifter i den socialdemokratiska 

arbetarrörelsen att omforma obekväma, potentiella konfliktfrågor, till mer neutrala frågor för att 

dölja en latent könskonflikt. Partiet var inte intresserat av att ställa kvinnor och män mot varandra 

och på grund av detta villkorades kvinnornas deltagande.367 Kvinnornas krav på inflytande och 

motstånd mot manligt tolkningsföreträde kom också att innebära ett ifrågasättande av kvinnornas 

lojalitet. När kvinnorna utmanade partiet, riskerade de att synliggöra en splittring i ”den 

omsorgsfullt dolda könskonflikten”.368 Ett tydligt exempel på detta är programmet Familjen i 

framtiden där familjepolitiska avvägningar skulle ligga till grund för politiska krav, alltså gjorde 

kvinnorna om själva om konfliktfylld könspolitik till familjepolitik och blev på så vis bärare av 

könskonflikten.  

 

Denna trend håller i sig genom hela min undersökningsperiod. Som jag påpekat tidigare förekom 

det inte manifesta uttryck för kön som maktrelation före 1993 även om det finns ganska mycket 

som talar för att det existerade en latent uppfattning om detta. Detta exemplifieras framför allt  

genom den jämställdhetspolitik som förs. Både frågan om kvoterad föräldraförsäkring, kvotering 

av politiska uppdrag och arbetstidsförkortning kan anses vara reformer som syftar till att förändra 

maktrelationerna, även om det inte sägs rakt ut. 

 

Kvinnoförbundets reella politik gick inte bara hand i hand med moderpartiet utan syftade också till 

att omfördela ekonomiska medel och företräda den jämställdhetspolitik som nödvändiggjordes 

genom bland annat ekonomisk expansion och en avtagande arbetskraftsinvandring. Samtidigt 

tvingades kvinnoförbundet också omformulera denna politik för att få upp den på den politiska 

agendan.  

 

                                                             
367 Karlsson, 1996, s. 21, 25. 
368 Karlsson, 1996, s. 220-225. 
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Under kongresserna återkommer flera frågor, däribland kvinnornas roll i arbetarrörelsen, rätten till 

representation, föräldraförsäkringen och barnomsorgen samt arbetstidsförkortningen. Frågornas 

utformning förändras från kongress till kongress och är exempel på omformulering av politiken 

från långtgående krav till att antingen inlemmas i andra krav eller till att skjutas på framtiden. 

Framför allt arbetstidsförkortning och frågan om föräldrapenning utgör fonden för två större  

konflikter då båda skulle innebära omfördelning av arbetstid med förändringar av hemarbetet och 

med det kom också det manliga motståndet upp till ytan.369 Med sextimmarsfrågan ifrågasattes 

också att kampen mellan arbete och kapital var en överordnad konflikt över könskampen. För LO 

var kön självklart underordnat klass, och där fanns också kärnan i den konflikt som uppstod  

mellan kvinnoförbund och fackföreningsrörelse. 

 

De frågor som var frågor som potentiellt kunde rubba maktrelationer återkom aktionsprogram  

efter aktionsprogram, som exempelvis sex timmars arbetsdag, men med förslagen mer och mer 

nedtonade. Annorlunda var det då med representationsfrågan som snarare gick åt motsatt håll. 

Från krav på ”Ökad representation för kvinnorna”370 till ”varvade listor … [p]å alla valsedlar”,371 

vilket enklast förklaras genom att fler och fler kvinnor lönearbetade och på så vis även blev  

representerade i fackföreningsrörelse och parti. Utöver det ökade också det reella politiska  

inflytandet och även om det fanns kvinnliga statsråd under hela undersökningsperioden, varav 

somliga, däribland Anita Gradin, hade erfarenhet från kvinnoförbundet och andra inte. Det fanns 

alltså hela perioden ett kvinnligt inflytande och kvinnlig representation i partiet, även om det 

självklart kan diskuteras hur stora de i realiteten var. Först mot slutet av undersökningsperioden 

börjar det också diskuteras kring de dubbla stolarnas problematik,372 vilket kan tyda på att 

kvinnoförbundets verkliga inflytande i inledningen av perioden var högst marginellt för att 

successivt växa. 

 

Det verkar också finnas en tendens att krav på representation kommer först och teoretisk  

medvetenhet därefter, vilket pekar mot att det ena ger det andra. Innan kvinnor började formulera 

de teoretiska resonemangen och omforma den manifesta ideologin i konflikt med partiet, behövdes 

delaktighet, som dels kom via krav men också via fler kvinnor i arbete och därmed också fler 

kvinnor i arbetarrörelsens organisationer.  

                                                             
369 Karlsson, 1996, s. 323-325. 
370 Aktionsprogram – med sikte på 1975…, 1972, s. 2. 
371 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 10. 
372 Motioner och Utlåtanden - Socialdemokratiska kvinnoförbundets 19:e kongress 18 - 22 augusti 1990, Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoförbund, Stockholm: 1990, s. 273-274. 
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Det latenta och det manifesta – uttryck och avsikter. 
Kvinnorna i förbundet diskuterar i första hand inte kön som maktrelation utan istället jämlikhet 

eller jämställdhet där den praktiska politiken uttalat oftast syftar till att underlätta för kvinnor, men 

också vid några tillfällen vill förändra mansrollen men inte maktstrukturerna.  

 

Kön och klass finns med som en del av latent ideologi. Även om begreppen inte uttrycks explicit 

så finns såväl klass som kön underförstått i många sammanhang. Klass mer tydligt än kön, i varje 

fall före 1993. Det talas sällan om begreppen i debatten, men praktisk politik skvallrar om något 

annat och genom det kvarstår det faktum att även om ord inte finns så kan politiken säga något 

annat. Den praktiska politik och de förslag som läggs fram pekar betydligt mer mot en latent 

könsideologi än vad det skrivna och sagda ordet gör. 

 

Eva Ekstrand menar att det rådde en skillnad inom kvinnoförbundet mellan en inre krets av 

”elitkvinnor” som strävade efter politisk makt och vanliga medlemmar. 373 Det är tänkbart att även 

sådana interna strukturer kan varit en del av den debatt som blossar upp 1993 då det finns ett  

flertal ombud som yrkar på ytterligare remissomgång, samtidigt som förbundsstyrelsens  

representanter inte vill kännas vid något sådant. Utöver det påpekar också Margareta Winberg vid 

flera tillfällen att de feministiska formuleringarna och analyserna härstammar från henne. 

 

Det är dock inte självklart att den latenta ideologin är permanent. Då manifest ideologi förändras 

sker detta som ett gensvar på att det även sker förändringar i det som inte är uttalat. Exempel på 

tydligt manifesta förändringar är språkbruket i rubriker. 1972 talas det om socialistisk 

familjepolitik där denna ses som ett medel för det klasslösa, samhället medan det 1993 talas om 

feminism där klass och kön likställs och där kvinnopolitisk strategi skulle överordnas sakpolitik.374 

Detta är en tydligt uttryckt ideologisk förskjutning, som tar sig uttryck i förändring av manifest 

ideologi. Att detta skulle kunna ske utan förändringar i det som inte är uttalat ter sig otroligt. 

 

Den enda gången en verkligt ideologisk debatt blossar upp i anslutning till behandlingen av  

aktionsprogram är 1993. I detta fall handlar det om det nya programmet och begreppet feminism. 

Den tydligaste av de inlägg som gjordes var från ombudet Sigbritt Herbert som dels ville stryka 

begreppet feminist, dels ändra programmet så att det skulle framgå att de satte klass före kön. 

Herberts argument var samtliga baserade på den traditionella socialistiska uppfattningen om att 
                                                             
373 Ekstrand, 2002, s. 171-175, 208-211. 
374 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 3. 
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klass var överordnat kön. Det fanns fler ombud som yttrade sig mot begreppet men överlag  

mottogs denna förskjutning i perspektiv positivt, även om det också fanns de som ville skicka  

programmet på återremiss.  

 

Att kvinnoförbundet tar detta tydligt ideologiska steg mot bort från tidigare marxistiskt influerad 

analys mot att jämställa klass och kön som analyskategorier gör att det uppstår en konflikt. Det 

kan dels tyda på att feminismen, som idé, och jämställandet av kön med klass som maktrelation 

länge varit en del av kvinnoförbundets latenta ideologi för att nu övergå i manifest ideologi, som 

en följd av såväl externa krav på kvinnligt deltagande i politiken, kopplat till idéerna om 

kvinnoparti samt kvinnoförbundets egen långa kamp för inflytande och kvinnopolitik. Men det 

kan också varit en del av det faktum att kvinnor hade fått ett allt större inflytande, såväl i parti och 

fackföreningar som i samhället i stort. När dessa omgivande förutsättningar förändrats bör det 

också ge en påverkan på kvinnornas politiska målsättningar. Att det uppstår konflikt om de 

manifesta uttrycken tyder också på att det inte var självklart med en riktningsförändring, vilket 

också pekar mot att kvinnoförbundet i detta avseende gick mot att bli mer heterogent.  

 

Liedman konstaterar att det är först när det latenta hamnar i konflikt med andra klasser eller  

grupper som det blir angeläget att formulera det tydligt.375 Den utveckling som skedde från 1981 

och framåt, där de första verkliga uttrycken för likställande av kön kan noteras, ledde till en sådan 

konflikt. Initialt var klass och kön tydligt åtskilda och klass överordnat. Detta förändras under 

undersökningsperioden mot en position där klass och kön anses likställda och då kommer i  

konflikt med den offentligt gällande ideologin inom arbetarrörelsen. Genom detta uppstår en  

konflikt mellan rådande och utmanande ideal, vilket leder till att dessa med nödvändighet också 

måste formuleras uttryckligt.  

 

Att debatten i övrigt är anmärkningsvärt tunn när det kommer till ideologiska frågor pekar dels på 

stor ideologisk homogenitet inom kvinnoförbundet eller att olika latent ideologiska uttryck inte 

behövts formuleras då de inte ställts i konflikt mot andra. Inte ens Familjen i framtiden leder till 

någon större ideologisk konflikt gällande maktfrågor, trots att detta fokuserar på klass som 

överordnat kön. En snabb överblick av protokollsmaterialet visar också att den allra största delen 

av debatterna inte fokuserade på de övergripande ideologiska frågorna rörande maktrelationer, 

utan det är först när klass som överordnad maktrelation ifrågasätts som det på allvar blir debatt.  

 

                                                             
375 Liedman, 1980, s. 71. 
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De ideologiska uttryck som kvinnoförbundet gör under tidsperioden torde varit påverkade av en 

lång rad olika yttre faktorer. Jag har redan diskuterat förändringar i den materiella basen men det 

är också tänkbart att den vänstervåg som sköljde över Europa under 1960-talet gjorde att 

maktbegrepp som klass fick större utrymme, särskilt med tanke på den klassposition många av  

förbundets kvinnor befann sig i då många gifta kvinnor fortfarande hade en förmedlad position via 

sina män. Genom tradition och yttre påverkan från det allmänna politiska klimatet är det tänkbart 

att klassperspektivet helt enkelt sågs som självklart, att socialdemokratin under perioden dessutom 

utmanades från vänster kan ytterligare accentuerat detta. Inte förrän kvinnors organisering tagit 

nya former som en effekt av politiska strategier och förändringar i den ekonomiska basen uppstår 

behovet av att ytterligare positionera kvinnor gentemot rådande norm. 

 

Ytterligare ett skäl till den omsvängning som kommer under 1990-talets början kan vara det  

faktum att motsättningarna mellan fackföreningsrörelse och parti varit hårda under närmare ett 

decennium.376 Denna konflikt i kombination med LO:s svek mot sextimmarsdagen 1988377 skulle 

ytterligare kunna vara faktorer som drev fram och tydliggjorde kvinnornas ideologiska förändring 

genom att kvinnoförbundet, som hela tiden argumenterat för att frågan skulle lösas via 

arbetsmarknadens parter, blev dubbelt svikna. Både av fackföreningsrörelsen som genomdrev 

sveket, men också av partiet som gav efter. 

Mellan klass och kön – Att positionera sig strategiskt 
Det socialdemokratiska kvinnoförbundet blev aldrig ”de arga unga kvinnornas” organisation under 

1960- och 1970-talen. De kvinnor med en socialistisk grunduppfattning som kämpade mot såväl 

klassförtryck som könsförtryck som ”två delar av den kapitalistiska utsugningen” aktiverade sig i 

andra grupperingar. Kvinnoförbundet fick dock del av ”feminismens andra våg” och från slutet av 

1960-talet kom ändå denna rörelse att påverka deras politiska ställningstaganden. Såväl Hirdman 

som Karlsson menar att den mer radikala feminismen drev fram en radikalisering av 

kvinnoförbundet och på så vis också en större möjlighet att agera som pådrivare, trots 

anklagelserna om illojalitet.378 Genom sitt ökande inflytande kom kvinnorna att positionera sig 

mitt mellan ett parti där de initialt fick ett delinflytande, eller vad Karlsson skulle kalla, enkel 

närvaro och inflytande.379 Denna positionering innebar också en avköning av frågor och nedtoning 

                                                             
376 Olsson & Ekdahl, 2002, s. 151-158. 
377 Karlsson, 1996, s. 336. 
378 Hirdman, 1990, s. 311-312 och Karlsson, 1996 s. 167-168, 332. 
379 Karlsson, 1996, s. 39. 
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av krav för att komma förbi det öppna motstånd som fackföreningsrörelsen visade.380 Ett av de 

mest tydliga exemplen på detta är, som tidigare nämnt, arbetstidsförkortningen som förflyttades 

från politiken till arbetsmarknadens parter och därmed bidrog till att aktivt upprätthålla ett 

väletablerat genuskontrakt. Även föräldraledigheten är ett liknande exempel.  Initialt var 

kvinnornas krav höga men successivt backade de till en position där kraven kunde accepteras av 

partiet. 

 

En motsatt strategi skulle kunna anas 1993. I Feministiskt handlingsprogram för 1990-talet  

skriver kvinnoförbundet att frågan om jämlika löner förvisso är en i grunden facklig fråga, men att 

den samtidigt behöver ”politiskt stöd”. Detta skulle kunna tolkas som ett trevande försök att  

istället göra det omvända, att flytta en fråga från en politiskt neutral arena, med svagare kvinnligt 

inflytande, till en arena där det potentiellt skulle kunna leda till en könskonflikt om  

omstrukturerande av makt, där frågan också skulle få ett könat innehåll.  Samtidigt var det också 

nödvändigt för kvinnor att bryta dessa outtalade regler för att verkligen vinna politisk mark och 

synliggöra könsstrukturerna,381  Kvinnokuppen är ett exempel på detta. 382 

 

I takt med ökat inflytande förflyttar sig kvinnorna från en position mellan fackförening och parti 

till att mer och mer vara delar av dessa. Med kvinnligt inflytande i politiken kom denna position 

också mer och mer att innebära en positionering, där det politiska blev både klass och kön medan 

den fackliga kampen fortsatt betonade klass. 

 

Utöver denna mer tydliga positionering mellan arbetarrörelsens organisationer har perioden också 

präglats av att kvinnoförbundet positionerat sig mellan klassparti och kvinnorörelse, en slags 

placering mellan klass och kön om man så vill. Detta kunde ske genom att kvinnoförbundet under 

en mycket lång tidsperiod accepterade klass som överordnat kön. Denna positionering är också  

konstant under hela tidsperioden.  

 

Under 1960-talet drev en radikal könsrollsdebatt fram nya tankesätt och jämlikhetsidealen kom in 

på den politiska arenan, framför allt i form av familjepolitiken.383 Kvinnoförbundet tog inte  

intryck av den första fasen av radikal feminism, men kom i gengäld att påverkas mer av den andra 

fasen. Samtidigt som det allmänna debattklimatet radikaliserades utmanandes och påverkades 

                                                             
380 Karlsson, 1996, s. 332. 
381 Karlsson, 1996, s. 337. 
382 Karlsson, 1996, s. 293-294. 
383 Karlsson, 1990, s. 123-124. 
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kvinnoförbundet av den icke-socialdemokratiska kvinnorörelsen. 384  Genom jämlikheten som  

profilfråga och en tydligare påverkan utifrån under 1970-talet385 kunde kvinnoförbundet placera 

sig mellan den mer radikala kvinnorörelsen och det socialdemokratiska partiet. På detta vis kunde 

kvinnoförbundet bedriva en aktiv könspolitik, med ett underförstått könsperspektiv, och samtidigt 

låta ett mer traditionsbundet marxistiskt influerat klassperspektiv vara överordnat. Genom detta 

kunde kvinnoförbundet vara lojala och samtidigt positionera sig mot båda parter.  

 

Genom det socialdemokratiska partiets misslyckanden med att formulera en egen politik och 

valförluster på 1970- och 1980-talen öppnades också ett ideologiskt hål i samma tid som 

kvinnoförbundets strävar mot ett verkligt ökat inflytande. Det öppnade för en möjlighet att driva 

igenom flera jämlikhetsfrågor samtidigt som ytterligare förändringar stärker denna möjlighet  

ytterligare. Även om det yttre hotet avtar så återkommer också kvinnoförbundet till en kritik mot 

den icke-socialdemokratiska kvinnorörelsen och så sent som 1990 kritiska kommentarer om 

Grupp 8:s bidrag till den utvecklingen för kvinnorna.386 Det är också ur detta ljus vi ska betrakta 

den inställning som de socialdemokratiska kvinnorna antar gentemot ett presumtivt kvinnoparti. 

Olikt tidigare var idéerna på 1990-talet allvarligt menade och detta måste också bidragit till att 

forma såväl kvinnoförbundets politiska uttryck som partiets hantering av dessa. Att 

kvinnoförbundet också lägger ned möda på att bemöta hotet och gå i polemik mot ett presumtivt 

kvinnoparti pekar också mot att de tog planera på detta som högst realistiska. Att anta att hotet om 

ett kvinnoparti påverkade kvinnoförbundet och socialdemokratin är således också högst sannolikt. 

 

Den tidiga socialdemokratin erkände inte skilda könsintressen utan var ett renodlat klassparti och 

på så vis motståndare till samarbete med borgerliga kvinnorörelser. På så vis avfärdades också 

idén om en klassöverskridande kvinnofråga. De orättvisor som uppkom skapades av  

kapitalismen. 387  När så kvinnoförbundet öppnar för ett samarbete med borgerliga 

kvinnoorganisationer på 1990-talet bryter detta mot en av de äldsta uppfattningarna om 

maktrelationer inom svensk arbetarrörelse. Könsbegreppet uppvärderas på så vis på 

klassbegreppets bekostnad.  

 

Samtidigt råder det en ambivalens beträffande maktrelationerna klass och kön. För även om  

kvinnoförbundet säger sig likställa de två och även om de också uttalar ett intresse för samarbete 

                                                             
384 Hirdman, 1990, s. 311-312. 
385 Karlsson, 1996, s. 263-265. 
386 Protokoll … 1990, 1990, s. 4-5. 
387 Carlsson, 1986, s. 121-123. 
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med andra kvinnoorganisationer utanför arbetarrörelsen avfärdar de också idén på kvinnoparti rakt 

av. Eller mer precist; i samma program som de menar att den kvinnopolitiska strategin var 

överordnad sattes klasspartiet i första rummet, utifrån renodlade klassargument. 388  I det 

sammanhanget blev valseger mer väsentlig än en överordnade ”kvinnopolitiska strategin”. Då 

socialdemokratin 1993 stod inför förhoppningen om en potentiell valseger ville kvinnorna med 

stor sannolikhet inte riskera att splittra rösterna och riskera denna genom att öppna upp för ett 

kvinnoparti.  

8. Sammanfattande diskussion 
Utifrån mina frågeställningar har jag försökt visa på hur maktrelationerna klass och kön framställts 

i det socialdemokratiska kvinnoförbundets aktionsprogram och debatten om dessa.  

 

Det första jag konstaterat är att begreppen över lag är sparsamt använda. Klass används explicit 

ytterst få gånger och kön först 1993 och under 1980-talet i praktiken inte alls. Det är också vanligt 

med att kvinnoförbundet i sina program använder omskrivningar av begreppen, där utryck som 

”social bakgrundsmiljö” eller ”klyftor” är begrepp som används för att åskådliggöra ett  

klassamhälle. Dessa omskrivningar är också betydligt vanligare än omskrivningar för kön som 

maktrelation. Materialet visar på så vis också på att just en strukturell analys, där kön varit en  

bärande del, är svår att se tydligt före 1990-talets inträde även om det finns tendenser som pekar åt 

detta håll redan från 1981 års kongress. Klassbegreppet har således varit såväl överordnat, som 

underförstått använt i såväl debatt som programanvändning och i den mån kön faktiskt används 

som ett relationellt begrepp så ställs det jämte klass. Är det något begrepp som tillåtits att  

dominera så är det klassperspektivet. 

  

Det råder heller ingen noterbar skillnad i hur begreppen framställs internt eller externt. I den mån 

begreppen faktiskt används så är det i praktiken på samma vis som de sedan blir nedtecknade. 

Samstämmigheten mellan debatt och program är således stor i dessa frågor, något som jag anser 

pekar mot en ideologisk homogenitet.  

 

Jag har också pekat på de socioekonomiska faktorerna till uttryckens användande och förändring. 

Att klasstrukturen förändras gjorde också att kvinnoförbundet gjorde det. Fler gifta kvinnor blev 

lönearbeterskor istället för hemmafruar och när andelen kvinnor i direkt klassposition ökade fick 

                                                             
388 Feministiskt handlingsprogram…, 1993, s. 3, 12, 17-19. 
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de också större inflytande i såväl fackförening som klassparti. Med detta kunde också fler krav, 

framför allt på representation, ställas samtidigt som mer homogena sociala villkor leder till ett mer 

heterogent kvinnoförbund. 

 

Kvinnoförbundets agerande och dess förändring förklaras också via ett samverkande mellan 

Katznelsons fyra nivåer av klassformering där den förändrade strukturen och uttrycken för den i 

kombination med generationsförändringar också leder till att uttrycket för formeringen,  

handlandet, diskuteras vilket också används för att förklara kvinnoförbundets ambivalenta hållning 

till maktrelationerna klass och kön mot slutet av undersökningsperioden, hur de försöker särskilja 

och likställa begreppen och dess innebörd. 

 

Jag har också beskrivit hur kvinnornas formulerade politik krockade med den manliga dominansen 

inom arbetarrörelsen. Den strategi som kvinnorna istället använde var att omforma en latent 

könsideologi till praktisk politik, som helst inte skulle krocka med manliga ideal. Potentiella 

könskonflikter som kunde rubba maktrelationer blev sällan genomdrivna utan i praktiken var det 

endast representationen kvinnorna hade verklig framgång i, vilket bör ses som en effekt av  

förändrad klasstruktur. Att det var de maktförändrande reformerna, som sextimmarsdagen, eller 

föräldrapenningens kvotering som var svårast att förändra bekräftar också tidigare forskning.   

 

Den utveckling mot fler kvinnor i yrkeslivet var i praktiken redan påbörjad när min 

undersökningsperiod inleds. På så vis är det också så att många av de krav som ställs redan var 

aktuella då de nödvändiggjordes av behovet av en fortsatt ekonomisk tillväxt. Att kvinnoförbundet 

var med och drev dessa vidare gör inte nödvändigtvis det till deras enskilda förtjänst att de blev 

framgångsrika. Jag frågar mig därför om kvinnornas pådrivande roll verkligen varit så stor som 

tidigare forskning menat. 

 

En annan yttre faktor som jag diskuterar är den vänsterrörelse som satte stora avtryck i 

samhällsdebatten. Påverkan av denna kan mycket väl inneburit att exempelvis klassbegreppet blev 

en självklar del av socialdemokratisk samhällsanalys. Att dessutom det socialdemokratiska partiet 

i grunden har en marxistiskt influerad klassideologi gjorde att förhållandet till detta begrepp blev 

naturligt och inte på samma vis nödvändigt att formulera. På motsatt vis blev det nödvändigt 

formulera könsbegreppet manifest när väl kvinnoförbundet utvecklat detta till den punkt att det 

kom i konflikt med partiets ideologi, något som jag menar också möjliggjordes genom de 

ideologiska kriser som präglade partiet såväl på 1970- som 1980-tal. Jag avser inte att bortförklara 
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de kämpande kvinnornas roll i det hela, men jag tror att de framgångar som görs också måste ses i 

ljuset av en socialdemokrati som internt var splittrad, av stora ekonomiska och politiska  

förändringar och av yttre ideologisk påverkan. 

 

Mellan klass och kön kan också sägas definiera den positionering gentemot den icke-

socialdemokratiska kvinnorörelsen. De socialdemokratiska kvinnorna positionerade sig, såväl  

under 1970- som 1990-tal vid sidan av dessa, mellan dem och partiet. Avköningen av politiska 

frågor ingick i denna positionering och den jämställdhetspolitik som kom att föras av de 

socialdemokratiska kvinnorna var i huvudsak befriad från krav på omfördelning av makt och de 

frågor som inte var det flyttades till andra arenor. Samtidigt visar kvinnorna mot slutet en större 

öppenhet för samarbete med rörelser utanför den egna, om än de fullständigt avvisar idén om ett 

kvinnoparti med klassargument som en bärande del i argumenten mot ett sådant. En sorts 

ytterligare positionering mellan klass och kön där samarbetet med andra kvinnorörelser accepteras 

så länge det inte stör sammanhållningen inom partiet.  

 

Symptomatiskt för hela denna utveckling var att kön som maktrelation tenderade att nedtonas och 

istället omformas till praktisk politik som i vissa avseenden ifrågasatte klassens intresse och i 

andra fall inte, familjepolitiken är ett exempel. Det är också vid det tillfälle kvinnoförbundet  

frångår denna strategi för att lyfta upp feminism och kön jämte klass som maktrelation, som de 

avstår från att ha en tydligt sakpolitisk strategi till förmån för ett ideologiskt klargörande. De  

politiska sakfrågor som lyfts fram är istället de som går att koppla till den feministiska strategin, 

som då ansågs överordnad  
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10. Bilagor 

Tabeller 

Tabell 1 – Den svenska klasstrukturen bland förvärvsarbetande 1930, 1950, 

1965 och 1975, procentandelar. 

 

 1930 1950 1965 1975 
Jordbruksarbetare 8 3 1 1 
Övriga produktiva arbetare  
(industri, bygg, transport m.fl.) 

31 35 33 31 

Tjänster, service m.m.  
(handel, sjukvård m.m.) 

18 18 20 22 

ARBETARKLASSEN TOTALT 57 56 54 54 
Proletariserade tjänstemän 2 6 8 9 
Övriga tjänstemän 10 16 23 29 
MELLANSKIKT TOTALT 12 22 31 38 
Bönder 22 13 8 6 
Småföretagare 7 8 6 4 
Övriga företagare 2 1 1 1 
EGNA FÖRET. TOTALT 31 22 15 8 
SUMMA 100 100 100 100 
Källa: Ahrne m.fl., 1995, s. 34 (Utifrån Therborn, 1981) 
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Tabell 2 – Klasstrukturen i Sverige 1980 enligt Wrights klassmodell bland 

förvärvsarbetande män och kvinnor samt bland samtliga förvärvsarbetande. 

Procentandelar. 

 Kvinnor Män Alla 
Arbetarklassen 61 44 51 
Delvis självständiga 
lönearbetare 

21 14 17 

Arbetsledare 6 8 7 
Företagsledare och 
beslutsfattare 

7 19 14 

Egna företagare  
(högst 1 anställd) 

3 7 5 

Övriga 
företagsägare389 

2 8 6 

SUMMA 100 100 100 
Källa: Ahrne m.fl., 1995, s. 38 

 

Tabell 3 – Klasstrukturen bland förvärvsarbetande i Sverige 1995-2003 

 

  1995    2003  
 Alla Män Kvinnor  Alla Män Kvinnor 
Ej facklärda 26 22 30  22 21 25 
Facklärda 16 20 11  19 21 14 
Lägre 
tjänstemän 

15 11 20  14 11 17 

Arbetarklass 57 53 61  55 53 56 
Mellan samt 
högre 
tjänstemän 

32 33 32  36 34 39 

Företagare 
(inkl. 
bönder) 

11 14 7  9 13 5 

Källa: http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=7503&Itemid=26 

  

                                                             
389 Bara 1 procent har fler än 10 anställda. Därför har Ahrne m.fl. lagt samman dem med småföretagare. 
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Figurer 

Figur 1 - Klasser och motsägelsefulla klasspositioner. 
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Figur 2 – Klasser och motsägelsefulla klasspositioner  
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