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Abstract 

The main purpose of this essay is to look closer at how and when the Swedish women’s 

organization Grupp 8 changed their initial socialistic ideological approach and turned it into a 

feministic one during 1971 to 1979. By 1979 the group was referring to them self as a 

feministic movement. This is done by analyzing the way Grupp 8: s discussion in the areas of 

women in relation to work, family and society changes. The primary information is 

represented by the groups own magazine Kvinnobulletinen. The essay shows that they 

underwent a change in their ideology which occurred already in 1976 when they moved closer 

to not only a more feministic terminology, but also gave problems that where in many ways 

only related to women more room than problems referring to class. They still showed 

resistance against the capitalistic society but now they added a new dimension for what they 

believed stood as the reasons for the oppression of women, the patriarchate. In 1976 they had 

made a hesitated move towards a new ideological alignment. By 1979 it is clear that there has 

been a change when by far most of the reasoning around class oppression has been exchange 

with oppression on women and the emancipation of women. 
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1. Inledning 

Grupp 8 bildades 1968 mitt i en tid av förändring med många nya och olikartade grupper i 

samhället. FNL-rörelsen, miljöaktivister och en mängd andra rörelser verkade och påverkade. 

Fler unga studerade vidare på universitet och var från en större samling av sociala grupper än 

vad som tidigare varit vanligt, denna nya generation studenter gav sitt bidrag till den 

förändring som var på väg. Ute i världen växte Black Power rörelsen och studentuppror 

inträffade i både Paris och Stockholm. I USA började feminismen gro i de nya rörelserna 

”National Organization for Women” kallad ”NOW” och ”Womens Liberation”, dessa grupper 

hade en annan hållning än särskilt de svenska kvinnorörelserna, de var radikala feminister. De 

socialistiska strömmingar i Europa som påverkade Grupp 8 fanns inte i USA som under denna 

period hade en stark kommunisträdsla. De grupper som fanns i USA påverkade Grupp 8 men 

inte i fråga om en uttalad feminism.  

 

Grupp 8 är idag just starkt sammankopplad med feminism något som inte var fallet 1968. 

Feminism var under denna tid i Sverige synonymt med den borgerliga kvinnorörelsen, något 

som inte intresserade den socialistiska Grupp 8. De kvinnorörelser som fanns i form av 

Fredrika-Bremer förbundet ansågs endast resonera om den borgliga kvinnan och hennes liv 

och även det socialdemokratiska kvinnoförbundet var att misstro när det rörde sig om att 

förfara med frågar som rörde kvinnor. Det var först 1979 som Grupp 8 kom att definierade sig 

som en feministisk kvinnorörelse, då hade Grupp 8 varit verksam i elva år och spridit sig över 

hela Sverige. Grupp 8 startade en våg av olika kvinnorörelser, alla ingalunda nödvändigt 

direkt sammankopplade med gruppen men deras sätt att arbeta och uttrycka sig inspirerade de 

som följde.  

 

Grupp 8 börjar lösas upp i slutet av 1979 och under 1980-talet försvann de undergrupper som 

fanns i Sverige. Deras tidning Kvinnobulletinen som kom 1971 gavs ut fram till 1996. Att 

antaga att Grupp 8 har haft stor influens på då och nutidens kvinnorörelser är inte att missta 

sig. Men Grupp 8 förändrades under tiden vilket gav andra rörelser möjligheter att endera slå 

tillbaka mot dem eller omfamna deras nya idéer. Vad är det då som händer under åren mellan 

1968 och 1979 med Grupp 8 som får deras ideologiska inriktning att skifta från 

huvudinriktning klasskamp till en mer könsfokuserad idé?  
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1.2 Problemdiskussion 

Det som gör Grupp 8 till den tongivande gruppen går att finna bland annat i den 

häpnadsväckande spridning de får. 1973 finns det bara i Stockholm hela 43 lokalgrupper och 

flertalet mer fanns spridda i Sverige från norr till söder. Att studera Grupp 8 istället för andra 

kvinnorörelser som verkade i Sverige är relevant för gruppens stora utbredning men även det 

faktum att många grupper startade som en lokal grupp till Grupp 8, exempelvis Clara Zenit 

senare Arbetets Kvinnor som bröt med Grupp 8 1973. Många av de så kallade ”åttorna” var 

även aktiva i åtskilliga olika grupperingar men hade i stort sin bas i Grupp 8. Många av dessa 

grupper och Grupp 8:s lokal grupper fanns kvar efter att Grupp 8 upplöstes som 

riksorganisation under 1979-80.  

 

Idag finns det ett ökat intresse för tiden kring Grupp 8 och de andra grupper och strömningar 

som till del format svensk samtidshistoria. Vetenskapsrådet har finansierat ett projekt vid 

namn ”Genus, medborgarskap och offentlig politik 1848-1998” och inom detta projekt har 

antologin ”Än män då? – Kön och feminism i Sverige under 150år” publicerats. Denna 

antologi belyser relationerna mellan kvinnor, män samt statens agerande i stora frågor som 

kvinnlig rösträtt eller prostitution. När det rör mer specifika studier av Grupp 8 tillkom i ovan 

nämnda projekt avhandlingen ”Kvinnokamp” skriven av Emma Isaksson, 2007, vilken ämnar 

belysa hur de kvinnorörelser som slog rot under 1960-talet och framåt såg ut samt vilka frågor 

de arbetade med. En intressant studie rörande de kvinnogrupper som fanns under samma 

period som Grupp 8 går att finna i den sociologiska avhandlingen ”Systerskap som politisk 

handling” där Eva Schmitz visar på den organisationsform som rådde gemensamt för de olika 

kvinnorörelserna. Schmitz arbetade inom ett projekt vid namn ”Att ge sig själv makt - Den 

nya kvinnorörelsen från sent 1960-tal till tidigt 1980-tal”, vilket ännu ej är helt avslutat, inom 

detta projekt har även Elisabet Elgán arbetat och publicerat ”Kvinnorörelsen och 68 - 

Aspekter och vittnesbörd”. Isaksson och Schmitz arbeten har varit av stor nytta för min studie, 

de har samlat och presenterat de rörelser och den tid som Grupp 8 fanns i på ett synnerligen 

föredömligt vis, vilket lägger en god grund för min ingång till ämnet. 

 

De studier som finns idag rörande Grupp 8 har sin främsta fokus på själva tidsperioden, 

organisationsformer samt vilka frågor de främst arbetade inom som visats ovan. Frågan om 

Grupp 8:s ideologiska förändring nämns i korta ordalag utan närmare analys eller genomgång. 

Det är belagt att det har inträffat en ideologisk omdaning inom gruppen men inte på vilket sätt 

eller när. Det är därför intressant att närma sig ett område som har fått mindre intresse i 
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tidigare studier, förändringar av en ideologi kan väcka nya frågor. Grupp 8 är i dag alltjämt en 

av de mest kända kvinnorörelser som funnits i Sverige vilket gör deras utveckling intressant 

att staka ut eftersom det säger något om den tid och ideologi som skapade denna 

kvinnorörelse.  

 

Att studien sker utifrån Grupp 8:s egen tidning hjälper att visa den bild de själva önskade 

förmedla utåt. Material skulle möjligt istället ha kompletterats med eller haft en större mängd 

ifrån andra gruppers syn av dem. Detta hade varit av intresse men det är en annan studie, väl 

värd att genomföras även den. Att jag väljer Grupp 8 beror på deras särställning som de kan 

sägas inneha under perioden och den uppslutning gruppen kom att få. Genom att se närmare 

på gruppens förändrade ideologiska inriktning bringar detta insikt i frågan om hur idéer även i 

andra sammanhang förändrar sig. 

 

1.3 Syfte  

Det jag ämnar studera är hur Grupp 8 resonerar kring problemen som de uppfattar finns i 

samhälle i deras egen tidning Kvinnobulletinen under perioden 1971-1979 genom att göra 

olika nedslag i tid. Dessa nedslag kommer att ske 1971-72 vilket är Kvinnobulletinens första 

utgivnings år, 1976 då ett nytt handlingsprogram togs fram för Grupp 8 samt 1979 då man 

återigen antog ett nytt handlingsprogram. 1979 är även året som Grupp 8 formellt uttalar sig 

som en feministisk rörelse. Det övergripande syftet är att identifiera när och hur den 

ideologiska förändringen inom Grupp 8 sker. Finns det en distinkt skiljelinje någonstans 

under tiden eller är det en mjuk övergång? Jag vill finna och tydliggöra det sätt på vilket 

Grupp 8 förändrar sin inriktning från en till början socialistisk rörelse till en uttalad 

feministisk. 

 

1.4 Teori och metod 

Arbetet som följer innebär att jag genomgående kommer att behandla Grupp 8:s åsikter som 

en politisk ideologi i min studie. Grupp 8 var en politisk rörelse med ett eget budskap de 

ämnade föra ut vilket gör det till ett lämpligt förhållningssätt. En ideologi betecknas som en 

samling vägledande principer vilka uttalar de mål och medel man skall använda inom sin 

ideologiska inriktning. Reidar Larsson lyfter fram ett antal punkter för att möjliggöra en 

jämförelse mellan ideologier, bland dessa finns exempelvis hur en ideologi förespråkar 

förändring i samhället och vad som ses som det ideala tillståndet, med andra ord hur ideologin 
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tecknar sin utopiska bild av samhället.1 Dessa jämförelse punkter kan låta sig användas även 

inom en specifik ideologi för att se på förändring över tid.  

 

De områden inom vilka jag genomför min analys härrörs utifrån feministisk2 politisk teorin, 

företrädesvis teorin om patriarkatet. Idén om att kvinnor systematiskt underordnas i samhället 

på grund av kön.3 Inom teorin om patriarkatet behandlas det särskilt tillsammans med 

familjen. Familjen är den huvudsakliga institutionen inom patriarkatet som skapar förtryck.4 

Samhället ses även upprätthålla den patriarkala ordningen och de platser män och kvinnor 

innehar är ett utslag av den patriarkala ordningen.5 Kvinnan har enligt traditionellt 

feministiskt tänkande en annan ställning i världen, något som kan visa sig i arbetet, 

ekonomiskt, familjerelationer, politiskt och genom den position hon har i det samhälle hon 

lever i samt mannens kontroll över henne. Inom uppfattningen om denna könsmaktsordning 

ryms debatter om könsarbetsdelning, sexualitet, kvinnans reproduktivitet och plikt inför barn 

som moderlig.6 Uppfattningen om arbetets roll inom feministisk teori går att härröra till den 

marxistiska terminologin i frågan, patriarkatet arbetar på ett sätt som liknar hur marxister 

beskriver kapitalismen.7  Inom den feministiska teorin delas områden upp för att påvisa den 

antagna ojämlikheten mellan könen, mest tydligt inom ovan givna som bereds den största 

plats varför även denna studie förlägger sin analys inom samma arena.  

 

För att genomföra min studie tar jag i bruk idéanalys för att söka svar på vilken förändring 

som skedde i Grupp 8 under den aktuella tidsperioden. Den analys jag avser göra får ses som 

aktörscentrerad, jag vill se hur Grupp 8:s syn såg ut samt förändrades under den tid som 

analysen avser.8 Det rör sig även om en beskrivande idéanalys med en jämförelse mellan de 

olika tidpunkterna, med detta vill jag göra tydligt hur förändringen såg ut och när den infann 

sig.9 Denna metod bör även passa väl med mitt material. I studien finns inslag av 

                                                 
1 Larsson. 2006. s.10-21 
2 Författaren är väl medveten om den mängd skiftande feministiska inriktningar som finns och avser här en 
allmänt vedertagen generalisering av grundtankarna. För den intresserade se exempelvis. Bryson. 2003. Gemzöe. 
2005. 
3 Wendt Höjer & Åse. 1996. s. 7. Hartmann. 1986. s. 29. 
4 Bryson. 2003. s. 176. 
5 Bryson. 2003. s. 196. 
6 Wendt Höjer & Åse. 1996. s. 21-23. 
7 Jónasdóttir. 1994. s. 99. 
8 Beckman. 2007. s.17. 
9 Beckman. 2007. s. 48-54. 
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begreppsanalys eftersom det är av intresse att se närmare på hur man använder sig av olika 

uttryck mellan de år som jämförs i analysen.10  

 

De frågeställningar som används för analysen grundar sig i teori om politiska ideologier 

varför analysmodellen har en utformning som ideologianalys, vilken jag inspirerad av Marie 

Demkers avhandling om Gaullismens partiideologiska förändring. Är frågan menar Demker 

är möjlig att benämna som verklighetsbild. Denna fråga ämnar ge svar på hur man anser att 

verkligheten ser ut i gruppen, beskrivning av vad man själva uppfattar som faktiska 

förhållanden, i denna studie kommer det inom denna fråga även rymmas vad som skapar den 

situationen som är. Gör frågan behandlar den strategi man ämnar ta i bruk för att förändra och 

nå den utopi man har. Vilka åtgärder skall tas i bruk och hur skall de tas i bruk. Bör frågan 

beskriver den utopiska delen, hur det bör se ut. Detta innefattar det mål man har, vad man 

önskar för slags förändring i slutändan.11 Denna metod bör vara en välfungerande för att 

kunna närma mig mitt syfte samt mina frågeställningar då den grundar sig i en studie vars 

syfte är att visa hur en ideologisk förändring ser ut. 

 

De områden analysen avser, vilkas teoretiska ursprung tidigare förevisats, är Grupp 8:s syn 

på; kvinnan och arbete, kvinnan och familj samt kvinnans position i samhället.12 Att dessa 

områden har en så generell utformning bygger på att det är förändringen i en mer 

övergripande anda jag söker, inte förändringen i ett enskilt spörsmål. En generell bild 

förändras inte så drastiskt som precisa ämnen vilka kan falla bort över tid då intresset 

förändras. Detta gör att de inte kan jämföras med samma behållning som ett allmänt utformat 

område ger möjlighet till eftersom det aktuella spörsmålet helt kan ha försvunnit från 

agendan. Detta ger mig följaktligen en god grund för den komporation som skall genomföras 

mellan de olika åren. Det är den just då förhärskande åsikten inom frågorna som jag vill lyfta 

fram och jämföra.13 Mina frågeställningar blir sålunda följande: 

 

- Vilken verklighet beskriver Grupp 8 i sina texter och vad är roten till problem?  

- Hur och på vad sätt uttrycker Grupp 8 att de vill förändra verkligheten? 

- Vilken ideal samhällssituation önskar man nå? 

 
                                                 
10 Beckman. 2007. s. 33. 
11 Demker. 1993. s. 67-68. 
12 Demker. 1993. s. 69. 
13 Demker. 1993. s.68. 

 5



1.5 Material samt avgränsning 

Materialet som tas i bruk för uppgiften består i huvudsak av Grupp 8:s egen tidskrift 

Kvinnobulletinen vilken utkom med första numret 1971.14 Den får ses som deras 

uttrycksmedel till omvärlden, det de ville förmedla till läsaren och får antas representativ för 

deras ideologiska läge. Grupp 8:s organiseringsform med flertalet lokalgrupper som arbetade 

på egen hand gör även det att jag låter Kvinnobulletinen stå för det samlade uttrycket. Under 

den första tiden arbetade de olika lokalgrupperna med utgivningen av tidningen och 1973 fick 

Kvinnobulletinen en fast redaktion. Kvinnobulletinen bestod utav insändare, bilder, teckningar 

samt längre artiklar. I min studie använder jag mig främst utav de artiklar som publicerats och 

har därmed inte tagit med diverse insändare. 

 

Genom att göra nedslag i de aktuella åren vill jag förmedla den bild som gavs utifrån min 

frågeställning. Annat material kommer att bestå av dåtida litteratur kring problematiken samt 

nutida studier av Grupp 8. Den främsta begränsning i form av material är bristen på direkta 

källor när det rör internbulletiner mellan de olika lokalgrupper som fanns samt protokoll från 

gruppens möten eftersom dessa idag finns i privata arkiv. Dessa rör som namnet anger interna 

frågor inom gruppen samt innehöll dokument från olika möten och andra sammanslutningar 

inom gruppen. Detta gör att bakgrundsbilden jag skall komma teckna av Grupp 8 bygger på 

sekundära källor vilka förmedlar det material jag inte har tillgång till. Jag bedömer dock dessa 

källor som trovärdiga och fullvärdiga för att uppfylla mitt syfte då de kommit till inom större 

forskningsprojekt.  

 

De avgränsningar som tas i bruk för att möjliggöra denna uppsats är dels begränsningen att 

endast behandla Grupp 8:s utveckling, jag lämnar därhän de andra rörelser som verkat inom 

samma spektra som dem. Den stora avgränsningen är valet att inte behandla alla årtal under 

perioden. Valet görs på den grunden av år som innebar en substantiell förändring i Grupp 8, 

de är därför av större intresse att studera. En annan aspekt av detta val grundar sig i tid och 

möjlighet att behandla en sådan ökad mängd material som en studie av alla år skulle innebära. 

Då studien inte har i sitt syfte att belysa den feministiska ideologin finns det heller inte någon 

närmare analys av denna mer än det som nödvändigtvis har behövs för att förankra detta 

arbete. 

                                                 
14 Årsskiftet 1970-71 gavs det första numret av tidningen ut, den trycktes i det förhållandevis höga antalet 5000 
ex. Fram till 1972 gavs två nummer per år ut, mellan 1973-79 gavs fyra nummer per år ut, 1980 till 96 hade 
utgåvan ökat till 6 nr per år. 
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1.6 Disposition 

Framställningen i arbetet kommer att dels behandla det politiska, kulturella och sociala läget 

Sverige befanns sig under perioden tidigt 1960-tal till 1970-tal för att ge en bild av vilket 

klimat som Grupp 8 skapades samt verkade i. Feminism som begrepp under 1960-talet 

kommer även att ges en introduktion, främst rör det amerikanska kvinnogrupper som 

påverkade Grupp 8 i vissa aspekter som en inspirationskälla. Grupp 8:s bakgrund och 

utformning under tiden 1968-70 får en genomgående presentation.  

 

Efter detta följer en kronologisk behandling av mitt material att göras utifrån 

frågeställningarna och de tre områden de behandlar. Varje nerslag i bulletinen redogörs för 

enligt det som angetts under presentationen av metod, inom varje år behandlas de olika 

områdena separat. Resultaten kommer att presenteras utifrån år och frågeställning samt 

komparativt mellan de olika nerslagen.
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2. Bakgrund 

För att teckna en bild av Grupp 8:s framväxt ges en beskrivning av Sverige under samma 

period, jag ger en kort beskrivning men koncentrerad bild av det svenska samhällsklimatet 

som fanns då Grupp 8 tog form. Jag lyfter även fram begreppet feminism, dess innebörd och 

anhängare under samma tidsperiod vilket närmare innebär radikalfeminismen. Efter denna 

allmänt hållna del presenteras Grupp 8:s första steg under åren 1968 till 1970 mot den stora 

grupp de kom att bli under 1970-talet. Den sista delen i bakgrunden ämnar ge insikt om det 

ideologiska utgångsläge Grupp 8 arbetade utifrån fram tills 1970 då analysen tar vid. 

 

2.1 Sverige under 1960 till 1970-talet  

Sverige gav sig in i 1960-talet med ett arv av konsensus och samförstånd, den Svenska 

modellen. Arbetsmarknaden var lugn, intresseorganisationer hade ett ökat inflytande och 

välfärden var på uppbyggnad.15 Tiden 1960-1970 präglades för svensk del av ekonomisk 

uppgång i början av perioden samt en ekonomisk nedgång som inträffar tillsammans med 

oljekrisen 1971. Fler och fler flyttar in till städerna och allt fler kvinnor kommer i arbete. Det 

ökade antalet studerande vid universiteten är inte från de tidigare vanliga sociala grupperna, 

vilket innebär att de kanaliserar sina kunskaper mot nya håll.16 Det intogs en mer liberal 

hållning emot sex, något som uppmärksammades både hos allmänheten och bland de 

intellektuella. I skolans sexualkunskap syntes för första gången en väsens skillnad mellan 

sexualitet och fortplantning. Under perioden introducerades p-piller och spiral vilket innebar 

nya möjligheter för kvinnor att styra barnafödandet och sexualiteten flyttade ut från 

äktenskapets ramverk.17

 

För kvinnorna innebar de sociala reformer som ingick i välfärdssamhället till en del ett ökat 

hemmavarande med mannen som enda försörjare, något som även var ett arv ifrån 50-talets 

glorifierande bild av hemmafrun. Lagen om sambeskattning där ett hushålls inkomster slogs 

ihop och beskattades som en gynnande familjer med en hemmafru då skatten för hushållet 

ökade om båda makarna fanns i arbete. Detta gjorde det olönsamt för kvinnor att ge sig ut på 

arbetsmarknaden. Till detta fanns även avdrag mannen kunde göra om hans hustru stanna i 

hemmet även om det inte fanns hemmavarande barn i hushållet.18 Detta rimmade inte väl med 

det ökade behovet av arbetskraft som högkonjunkturen förde med sig. Med detta följde ett 
                                                 
15 Östberg. 2002. s.30. 
16 Östberg. 2002. s.22-25. 
17 Widerberg. 1980. s.93. 
18 Florin. 1999. s.109. Lagen om sambeskattning upphävdes 1971 efter en lång och i många fall hätsk debatt. 
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ökat intresse för kvinnans situation, att föra in henne i arbete och en reaktion på den situation 

kvinnor befann sig i. Frågan uppmärksammas bland annat av Eva Moberg som i boken 

”Kvinnor och människor”, 1962, påpekar att kvinnor måste förändra sig själva och ges 

möjlighet att nå ekonomisk själv ständighet.19 Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden kom att 

öka, men kvinnorna arbetade i stor utsträckning deltid vilket utestängde dem från 

heltidsarbetets fördelar. Av de kvinnor som fanns i arbete runt 1970 var det 40 % som hade en 

deltidstjänst, den sammanlagda andelen av kvinnor som arbetade var 55 %. Möjligheterna till 

heltidsarbete påverkades av den nästintill obefintliga barnomsorgen, 1970 fanns endast plats i 

daghemmen för 5 % av barnen.20 Kvinnor var under denna tid en buffert för arbetsmarknaden, 

en billig sådan eftersom arbetstiden för deltidsanställda kunde anpassas, en del sociala 

avgifter behövde inte betalas samt att avsked var enklare att genomföra.21 Till detta hörde 

även den låga fackliga aktiviteten bland de kvinnor som fanns i arbete, 1967 var siffran 26 %, 

1974 hade den stigit till 34 % samma år var siffran för män 64 %. Av deltids arbetande 

kvinnor var hälften anslutna till facket. Samma mönster syntes inom även inom politikens 

olika nivåer.22   

 

Ideologiskt var det först den liberala inriktningen som slog an tonen i början av 1960-talet 

men runt 1965 ändrade årtiondet riktning och de vänsterorienterade ideologierna tog plats på 

arenan. Marx, Engels och Lenin gavs ut i pocketformat, vilket danade ett nytt intresse för 

marxism och socialism för att agera i och förändra samhället. De som var aktiva gick även 

från att endast verbalt kritisera till att genomföra aktioner för att tydligt föra fram sitt 

budskap.23 I denna tid fanns en mängd olika grupper som verkade för olika syften, 

Provierörelsen vilken bestod i stort av anarkister, men alla från fredsaktivister till 

säkerhetspoliser var välkomna om de trodde på ett förändrat samhälle. I spår av fredsrörelsen 

tog värnpliktsvägrarna större plats, de bildade centralorganisation och gav med sitt 

engagemang en ökning av unga män som valde att söka vapenfritjänst eller vägra helt. 

Vietnam rörelsen, FNL fick stor uppmärksamhet och med Rachel Carsons skrift ”Tyst Vår” 

fick miljörörelserna bränsle.24 Grupp 8 var en del av dessa rörelser som växte fram under 

perioden. 

 
                                                 
19 Östberg. 2002. s.48-49. 
20 Elgán. (red). 2001. s.7 
21 Vestbro. 1971. s.27. 
22 Widerberg. 1980. s. 84. 
23 Östberg. 2002. s.61-72. 
24 Östberg. 2002. s.90-98. 
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Grupperna var många och av skiftande natur men tycks dock delat en liknande världsbild. 

Solidaritet, ökad och förbättrade demokrati, revolutionens möjlighet och socialistisk 

ideologisk inriktning.25 1970 började rörelserna få ett alltmer utåtriktat agerande och många 

grupper gav påverkan på allmänheten i allt större utsträckning, gruvstrejkerna i Kiruna är ett 

exempel på arbetarklassens nya ställning. Strejker som i den gamla konsensus andan varit 

ovanliga fram tills nu avlöste varandra och även kvinnor gick ut i strejk. Sömmerskor och 

städerskor gav en serie kvinnostrejker i syfte att öka lönen och förbättra arbetsförhållanden.26 

Dock svarade arbetsgivare organisationer snabbt mot de vilda strejker som genomfördes, 

ingen löneökning fick ske genom vild strejk. Under 1970-talet infördes en 

jämställdhetsdelegation vars syfte var liktydigt med dess namn. Inom denna statliga 

delegation lyftes förslag om särskilda arbetsmarknads insatser för kvinnor och bidrag till 

företag som anställde fler kvinnor.27

 

2.2 Feminism under 1960-talet 

Den feministiska inriktning som tar ordentligt tag under perioden är den radikalfeministiska, 

hit hörde främst de amerikanska rörelserna ”NOW” och ”Womens Liberation”. Detta var den 

andra vågen feminism som slog, en fortsättning på den första vågen28 som pågick mellan 

1850 – 1920.29 Denna feministiska riktning anförde att kvinnor var förtryckta för att de var 

kvinnor, förtrycket grundade sig i kön och inget annat. De grundtankar den 

radikalfeministiska idén bygger på tar sin utgång i kvinnospecifika situationer, den är av 

kvinnor, för kvinnor och emot patriarkatet, det samhällssystem som gynnas av mäns förtryck 

av kvinnor.30 Det är även inom den andra vågen feminism som kravet på det som tidigare 

setts som tillhörande den privata sfären skulle lyftas fram i politiken. Man ville avtäcka vad 

man såg som en felaktig bild av kvinnan som huslig, barnafödande och omhändertagande.31 

Radikalfeminismen och teorin om patriarkatet fokuserade mycket på det man uppfattade som 

ett ofrånkomligt faktum, män oavsett klass, ras eller etnisk tillhörighet dominerade kvinnor. 

Det fanns en patriarkal hierarki, män innehade olika positioner men kvinnan fanns alltid under 

                                                 
25 Östberg. 2002. s.120-122. För en utförligare redogörelse se Östberg. 2002. 
26 Östberg. 2002. s.124-128. 
27 Widerberg. 1980. s. 104. 
28 Den första vågen feminism var präglad av en liberalistisk tanke om lika rätt främst att rösta. För utförligare 
presentation av första vågen se Arneil. 1999. s. 152-163. 
29 Gemzöe. 2005. s.30. 
30 Gemzöe. 2005. s.45. 
31 Arneil. 1999. s. 165. 
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den lägsta mannen och männen var inbördes beroende av varandra för att upprätthålla denna 

ordning.32  

 

”NOW” och ”Womens” liberation trodde på en kvinnlig frigörelse från männen, man talade 

inte i eller trodde på termer som klassförtryck för att förklara kvinnans situation, grupperna 

använde sig av sexism och könsförtryck. Deras ställning var av en mer opolitisk art jämfört 

mot kvinnorörelserna i Sverige. Den heterosexuella normen man ansåg sig se i samhället gav 

utslag i grupper som förespråkade lesbisk separatism detta även för heterosexuella kvinnor, 

man skulle isolera sig ifrån mannen helt.  

 

Radikalfeminismen definierades som en nära analys av roten till det onda, vilket var den 

patriarkala samhällsstrukturen, man skulle inte spilla tid på exempelvis ojämlika löner som 

bara var en följd av förtrycket. Denna inställning låg även till grund för det avstånd som låg 

mellan de radikalfeministiska grupperna i USA och de vänster rörelser som fanns, alla män 

oavsett grupptillhörighet var en del av patriarkatets förtryck.33 ”NOW” och ”Womens 

liberation” såg förtrycket av kvinnor som en slags imperialism mot vad som benämndes den 

kvinnliga kulturen. Inställningen hade sin grund i deras inspirationskällor som fanns hos 

”Black Power” rörelsen och andra grupper som fanns i kampen för etniska grupper i USA.34 I 

likhet med Grupp 8 var litterära studier en viktig del av gruppernas arbeten, men där Grupp 8 

studerade politik var det feministisk litteraturkritik som var i fokus. Man läste och kritiserade 

författares kvinnobeskrivningar samt lyfte fram kvinnligt författarskap som en viktig del av 

motståndet till patriarkatet.35

 

2.3 Grupp 8 från tåg till torg 

Grupp 8 tar sitt ursprung under 1960-talet och den nya slags kvinnorörelse som då tog sin fart 

i Sverige, inte en feministisk utan till början socialistisk. Grupp 8 startades utav åtta kvinnor36 

därav namnet som antas ha varit av mer provisorisk än beständig art. Kvinnorna träffades på 

ett tåg från Uppsala till Stockholm, de hade deltagit vid ett könsrollseminarium och ville 

diskutera vidare om kvinnans situation.37 Under gruppens två första år var det en mycket liten 

                                                 
32 Hartmann. 1986. s.29-30. 
33 Register. 1977. s.18-19. 
34 Register. 1977. s.41. 
35 Register. 1977. s.53-57. 
36 Barbro Backberger, Gunnel Granlid, Birgitta Svanberg, Ulla Torpe, Birgitta Bolinder, Greta Sörlin, Mona 
Malmström samt Anne Marie Axner, enligt protokoll från Grupp 8 Sthlm 1968. Ur Schmitz. 2007. s.115 
37 Schmitz. 2007. s.115. 
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grupp kvinnor som träffades, man höll på småskaligheten och nya medlemmar togs endast in 

på rekommendation vilket gav att medlemsantalet ökad sakta, endast ett fyrtiotal under de två 

första åren. Man kontaktade även kvinnor man ansåg skulle kunna arbeta bra i rörelsen. Den 

första tiden var gruppens inriktning mestadels på politiska studier och diskussion mellan 

medlemmarna.38 Mellan åren 1968-70 arbetar Grupp 8 med att etablera hur gruppen skulle ta 

sin form. Organisationen byggde på en icke-hierarkisk struktur, positioner som ordförande, 

sekreterare och kassör var ambulerande mellan kvinnorna i gruppen. Frågor som låg högt på 

dagordningen rörde arbete, barn, familj och det kapitalistiska förtryck som ansågs råda i 

samhället. En av Grupp 8:s första aktioner riktade sig emot de förhållanden som rådde för 

deltids arbetande kvinnor vid Stockholms större varuhus. Man delade ut flygblad och kallade 

till möte för att medvetandegöra och uppmärksamma den situation som dessa kvinnor befann 

sig i med alltför låg lön och dåligt arbetarskydd.39 Under denna tidiga period för Grupp 8 

genomfördes även aktioner kring abortfrågan där man förespråkade den rättighet som fri abort 

ansågs vara i gruppen. Kvinnan skulle själv få avgöra vad som skedde med hennes kropp. 

1970 blev debatten i samhället för fri abort av positiv art, en del tack vare den uppmärksamhet 

Grupp 8 bringat frågan.40 Man framhärdade även kvinnors rätt till smärtfri förlossning, vid 

denna tid fanns det bristande eller ingen hjälp för blivande mödrar gällande funderingar och 

oro inför förlossningen, smärtan som förlossningen kunde innebära som i samhället ansågs 

vara naturlig.41

 

Efter att gruppen åtnjöt mer offentligt ljus under 1970 ökade intresset och man öppnande nu 

upp rörelsen för en större massa, vilket tog sig uttryck i flera mindre lokalgrupper. 

Anledningen till det ökade intresset går att finna i den massmediala uppmärksamhet 

kvinnorörelsen fick under denna tid. En artikel serie i DN under 1970 lyfte fram frågor under 

rubriken ”Kvinnorevolten” där Grupp 8 i en artikel fick utrymme att tala, vilket de gjorde 

under parollen det ”dubbla förtrycket” samt uppmaningar om att fler kvinnor skulle bilda egna 

rörelser.42 Lokalgrupperna som bildades hade inte en underordnad ställning till Grupp 8 

Stockholm utan hade möjlighet att agera på det sätt de ville utifrån vad gruppen 

                                                 
38 Isaksson. 2007. s.52. 
39 Schmitz. 2007. s.118-120. 
40 Schmitz. 2007. s.127. 
41 Elgán. (red). 2001. s.31. 
42 Schmitz. 2007. s.128-129. 
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representerade.43 Dock skedde det att lokalgrupper bröt sig ur för att bilda nya rörelser då de 

ansåg att Grupp 8 och deras egen grupp inte längre delade samma medel eller mål.44  

 

År 1970 uppmärksammades Grupp 8:s handlingsprogram i många medier, gruppen blev en 

påverkande och snabbt växande faktor i samhället. Förutom abort och arbetsfrågan fördes 

daghemsdebatten upp från deras sida tillsammans med frågan om en smärtfri förlossning.45 

Genom den ökande uppmärksamheten ökade även antalet medlemmar i Grupp 8 i allt 

snabbare takt, under sex månader 1970 tillkom hela 200 medlemmar. Det ökande antalet 

medlemmar kom från olika kvinnor som läst om Grupp 8 i tidningarna eller i 

Kvinnobulletinen, kvinnor som hade vänner i gruppen och ville vara med.46 Man använde sig 

även av konstärliga uttryck för att föra fram sitt budskap, teater och musik med kvinnliga 

budskap och sånger.47 Bland de mest kända finns pjäsen ”Tjejsnack” som sattes upp av 

åttorna Susanne Osten och Margareta Grape där den välkända allsången ”tjejer ni måste höja 

era röster för att höras” var ett inslag. Genom dessa teaterföreställningar som bland annat 

sattes upp på ungdomsgårdar fick nu även en yngre grupp kvinnor kännedom om Grupp 8.48

 

2.4 Grupp 8:s ideologiska utgångspunkt 1968 

Själva grundidén för Grupp 8 var att det krävdes en dubbel revolution, man var fast övertygad 

om att det krävdes en socialistisk revolution, man stod alltid på arbetarens sida, men även en 

kvinnlig revolution skulle behövas för att lossa kvinnan från det dubbla förtryck ett 

kapitalistiskt samhälle innebar.49 Som slagorden ”Ingen kvinnokamp utan klasskamp – Ingen 

klasskamp utan kvinnokamp” anger förutsatte de varandra och uttrycket användes frekvent 

under aktioner. Kvinnornas situation på arbetsmarknaden i ett kapitalistiskt system med hög 

andel deltidsarbetande kvinnor benämndes ”den perfekta utsugningen”, man använde 

kvinnorna när kapitalets arbetsmarknad behövde dem.50 Vid detta stadium vägde tydligt 

kapitalism mer än patriarkatet51 som förtryckande faktor, det handlade inte endast om 

                                                 
43 Isaksson. 2007. s.55. 
44 Arbetets kvinnor tidigare Clara Zetkin 1973 startade som en lokalgrupp inom Grupp 8 men bröt då man 
uppfattade sig mera trogna den marxistiska hållningen jämfört Grupp 8. Läget mellan grupperna var mycket 
spänt. I sin tidning Rödhättans första nummer får Grupp 8 skarp kritik från AK för att vara borgerligt 
feministiska. 
45 Schmitz. 2007. s.142-150. 
46 Elgán.(red). 2001. s.16. 
47 Östberg. 2002. s.139. 
48 Elgán.(red). 2001. s.34. 
49 Isaksson. 2007. s.134. 
50 Elgán.(red). 2001. s.10. 
51 Begreppet introduceras till feminismen av Kate Millet i boken Sexual Politics, 1970. 

 13



kvinnans frigörelse utan om allas frigörelse från förtryck. Grupp 8 var en socialistisk 

kvinnorörelse, men bara en socialistisk revolution mot kapitalismen räckte inte hela vägen, 

det behövdes mer motstånd mot alla former av förtryck. En socialistisk kvinnorörelse var 

viktigt för att det inte skulle förvandlas till en fråga om kvinnor mot män utan om klass mot 

klass.52 Den idag kända parollen ”Det personliga är politiskt”53 som syftar på kvinnors 

specifika situation var under Grupp 8:s start inte något som användes. Inspiration hämtades 

från NOW och Womens liberation, båda grupper från USA från vilka Grupp 8 hämtat slagord 

som ”Gråt inte – Kämpa” och ”Var glad – Gå till angrepp”. Man omfamnade dock inte dessa 

gruppers uttalade feministiska inriktning.54 Feminismen som den uppfattades inom 

socialismen var inte särdeles önskvärd. Man uppfattade tendenser som att helt bortse från 

samhället, kvinnor behövde inte intressera sig för att studera hur det såg ut eftersom de var 

förtryckta endast i egenskap att vara kvinna, en utpräglad individualism. Man såg även hur 

grupper endast intresserade sig för den kvinnliga revolutionen, vilken skulle ske emot 

mannen. Många av dessa grupper använde sig av liknande terminologi men ersatte klasskamp 

med kamp mot mansherraväldet, mansklassen skulle ersättas av kvinnoklassen. För den 

socialistiska kvinnorörelsen var detta inte fungerande argument, könskamp hade inget att göra 

med den mer betydande klasskampen.55 I Grupp 8 fanns det flertalet studiecirklar, alla som 

ville bli medlem fick genomgå olika studier för att kunna gå med. Man hade förutom de 

introducerande Grupp 8 studierna introduktions cirklar till marxism och cirklar som specifikt 

studerade Lenin, Kollontaj och Engels. Grupp 8:s programförklaring från 1968 innehöll sex 

stycken och var det ideologiska verktyg rörelsen började sitt arbeta utifrån, vilka här återges i 

förkortad version: 

 

”Vi lever i en tid av alltmer politiska motsättningar...kampen står mellan två 
olika ekonomiska och politiska system...kapitalismen...och andra sidan 
socialismen...arbetarnas intresse mot kapitalisternas...” 
 
”Äganderätten är koncentrerad till en enda klass, kapitalisterna...” 
 
”Än idag utgör kvinnorna en billig och rörlig arbetskraftreserv...staten och 
arbetsgivarna har intresse av att situationen bibehålls...den dubbla 
arbetsbördan kvinnan har i den kapitalistiska produktionen...leder till dubbelt 
förtryck...en socialistisk revolution är en förutsättning för kvinnans frigörelse”56

                                                 
52 Matthis. 1971. s.179-183. 
53 Register. 1977. s.30. 
54 Schmitz. 2007. s.63. Gråt inte – Kämpa blev f.ö. namnet på en ”det bästa” utgåva av Kvinnobulletinen som 
utkom 1980 med förord av Eva Witt-Brattström 
55 Matthis. 1971. s.191-193. 
56 Delar av Grupp 8:s programförklaring citerad ur Matthis & Vestbro. (red). 1971. s. 210-213. 
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Kvinnornas frigörelse från det dubbla förtrycket grundade sig på en socialistisk revolution, 

avskaffandet av kapitalismen och med det avskaffandet av familjen som ekonomisk enhet i 

samhället. Det var nödvändigt för kvinnor och mäns jämställdhet att utsugningen försvann 

och det fanns ökade möjligheter till ett kollektivt hushåll istället för endast det privata.57

 

Två frågor var speciella i den ideologiska diskussionen inom Grupp 8. Den ena rörde medel- 

och överklass kvinnors möjlighet att vara med, den andra berörde huruvida man skulle tillåta 

män inom gruppen. Arbetarkvinnor var självklara inom rörelsen, de utgjorde den grupp som 

var mest exploaterad och de skulle därför utgöra grunden för rörelsen. Men man ansåg att det 

förtryck som kvinnor utsattes för även uppkom inom andra samhällsklasser. De kvinnor som 

tillhörde medelklass eller överklass arbetade oftast inte själva utan var hemmafruar. Deras 

klass berodde på deras män utan vilka de inte hade haft någon försörjning, det gick inte säga 

nej till dessa kvinnor, men om de önskade att vara med var det en självklarhet att de stod på 

arbetarklassens sida och trodde på en socialistisk revolution. Alla kvinnors frigörelse var av 

vikt om än på något olika vis och villkor.58  

 

Diskussionen om huruvida män fick vara medlemmar var mer problematiskt och av mer 

känslig art än den om kvinnor från andra klasser än arbetarklassen. Som en socialistiskrörelse 

borde män få vara med eftersom kampen handlar om allas frigörelse, detta i teorin, praktiskt 

var det svårare att manövrera kring denna problematiska fråga. Argumenten för manligt 

deltagande rörde det lika förtryck både män och kvinnor var utsatta för, de kunde inte stängas 

ute ifrån en kamp som var lika aktuell för dem som för kvinnorna. Argumenten för att 

organisationen endast skulle vara öppen för kvinnor rörde den osäkerhet som kunde infinna 

sig hos kvinnorna, de var vana att lyssna på männen och man oroade sig för att kvinnor i lika 

stor utsträckning inte skulle vilja gå med i en kvinnoorganisation där det fanns män.59 Det 

fanns i gruppen inget beslut om att män förbjuds vara medlemmar, frågan överläts på 

lokalgrupperna att själva avgöra. Män kunde dock inte inneha förtroendeposter eller vara  

representanter för Grupp 8. Men det fanns aldrig några män i Grupp 8, endast en man fanns 

rapporterad att ha deltagit under en kort tid i en av lokalgrupperna. Grupp 8:s beslut att inte 

                                                 
57 Draper. 1970. s.58-71. 
58 Matthis. 1971. s.194-197. 
59 Matthis. 1971. s.202-204. 
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formellt förbjuda män som medlemmar är ett tydligt tecken på den socialistiska riktning 

gruppen hade under sina första år.60    

                                                 
60 Isaksson. 2007. s. 119. 
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3. Analys 

Analysen som följer är i kronologisk ordning. Utifrån frågeställningarna är det först 

verklighetsbilden som behandlas utifrån områdena arbete, familj samt samhälle, efter följer 

strategi och sedan idealtillstånd i samma tappning. Innan genomgången vid berörda årtal 

görs kommer en kortare presentation av de aktuella numren att göras. Kvinnobulletinen 

består i sin begynnelse av stor del osignerat material varför dessa referat endast kommer att 

ange nummer, utgivningsår samt sida. I de senare numren finns vanligen en signatur vilken 

anges i hänvisningen på tillbörligt vis. 

 

3.1 Kvinnobulletinen 1971-72 

Till grund för denna första analys ligger fyra nummer av Kvinnobulletinen. Som ansvarig 

utgivare nr. 1-2 1971 står Ulla Torpe, nr 2 detta år är ett tema nummer som behandlar 

familjen, För nr. 1-3 1972 står Birgitta Lundin som ansvarig utgivare, nr 2-3 är ett 

dubbelnummer. Kvinnobulletinen arbetas under denna tid fram av olika lokal grupper. 

 

3.1.1 Verklighetsbild 

Arbete 

”Kvinnokön ger lägre lön!”61

Kvinnors arbete beskrivs som koncentrat till lågavlönat deltidsarbete. Att detta är fallet beror 

på kön och den lägre utbildning kvinnor i stor utsträckning har. Men även de kvinnor som har 

samma utbildning som män i högavlönade yrken har en avsevärt lägre lön, på en mans hundra 

kronor i lön har kvinnan sextiosex kronor. Detta leder till att kvinnor i större utsträckning är 

hemma för sjukdom, dels för att hennes lågavlönade arbete är ofta tungt och slitsamt, men 

även för att det kostar familjen mindre. Arbetet är av den arten att hon måste vara fysiskt på 

plats för att utföra sitt tunga förvärv. Den manliga direktören med snuva kan enkelt sköta sitt 

förvärv hemma i sängen.62 Väl ute på arbetsmarknaden är det inte bara lönen som skiljer 

kvinnor och män åt, de har även olika uppgifter att fylla. Kvinnorna finns i de olika 

kvinnoyrkena med låg lön och deltids. Detta handlar om att städa borgarklassens hem såväl 

som företag eller sitta och sy inom textilbranschen. Kvinnan har en andrahandsställning på 

arbetsmarknaden vilket gör att hon inte kan påverka den i någon betydande utsträckning.63 

Eftersom kvinnor inte finns i den kapitalistiska marknadens livsviktiga exportproduktion där 

                                                 
61 Kvinnobulletinen. 1971. Nr. 1. s. 16. 
62 KB. 1971. Nr. 1. s. 4.   
63 KB. 1972. Nr. 2-3. s.12. 
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männens strejker kan leda till förändring har de ansenliga svårigheter att förändra sin 

situation.64 Kvinnor beskrivs utgöra en buffert för den kapitalistiska arbetsmarknaden, 

kvinnor drabbas hårdare av konjunkturnedgångar vilket är förödande särskilt för ensamma 

mödrar.65 Kvinnans möjligheter till heltidsarbete är små då utbudet av barntillsyn är minimalt, 

detta gör att kvinnor för att ens kunna arbeta drivs till obekvämt deltidsarbete. Deltidsarbete är 

optimalt för arbetsgivaren, kvinnorna rings in när de behövs men kostar inget då de bara får 

lön för de timmar de utför sitt arbete. Det finns ingen trygghet i deras arbetssituation. Kvinnan 

med deltidsarbete når inte ofta de uppställda krav som finns för att kunna få sådana förmåner 

som semester, ATP, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning eftersom hon jobbar för lite och 

för osammanhängande.66  

 

Familj 

”Vi har fått kärnfamiljen på hjärnan!”67

Kvinnor står mellan rollen som hemmafru eller rollen som yrkesarbetande kvinna och detta 

beskrivs som valfrihet för kvinnor. Hemmafrun har som uppgift att upprätthålla 

familjeidyllen, hennes lott är att uppfylla det mönster som redan finns bestämt för någon i 

hennes situation. Hemmafrun är lyckad då hon kan presentera ett välstädat hem, hemlagad 

husmanskost och artiga väluppfostrade barn. Hennes förhållande till mannen bestäms utav 

hennes klasstillhörighet. ”Är hon medelklass skall hon stötta hans karriär, är hon arbetarklass 

skall hon stötta hans kamp för bättre villkor i arbetet”.68 Situationen för den arbetande 

kvinnan i hemmet är dock av än värre art i jämförelse mot den hemmavarande hustrun. Innan 

hon beger sig till arbetet skall hon först av alla stiga upp för att serva sin familj med frukost, 

efter detta skall hon lämna barnen till daghem om familjen har en plats där om inte skall 

barnen lämnas hos den som just idag har möjligheten att ta hand om dem. Den gifta kvinnan i 

familjen oavsett arbete eller inte har till sin främsta uppgift att hålla familjen samman, hela, 

rena och mätta.69 Den ensamstående moderns situation beskrivs som den vilken sliter mest 

men tjänar minst. Ingen i samhället är så förtryckt och utsugen som den ensamma modern. 

Trots att hon arbetar till sin bristningsgräns, bor så litet och billigt som möjligt finns det inte 

så det räcker till försörjningen.70  

                                                 
64 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 25. 
65 KB. 1972. Nr.1. s. 27.  
66 KB. 1971. Nr.1 s. 9. 
67 KB. 1972. Nr. 1. s. 14. 
68 KB. 1971. Nr. 1. s. 2. Sign. Redaktionen. 
69 KB. 1971. Nr. 1. s. 3. Sign. Redaktionen. 
70 KB. 1971. Nr.1. s. 12.  
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Att det är på det här visat leds i förklaring att i ett kapitalistiskt samhälle kan kvinnan aldrig 

bli fri från den roll av dubbelt förtryck och dubbelt arbete hon betungande sitter fast i. Det 

kapitalistiska samhälle skapar bilden av kvinnan som den mödrande och av naturen mest 

lämpade att sköta barn och familj. Kvinnan blir bedömd efter hur hennes barn är, om hennes 

barn är stökiga och högljudda blir hon förtalad av sin omgivning i termer av att hon är en 

oduglig mor. Omgivningen visar däremot ”empati för hennes stackars man som har en sådan 

slarvig fru”.71 Bilden av kvinnan som den goda modern hjälper till att förankra klassamhället 

starkare. Familjen har över åren förändrats, det samarbete man haft i det förkapitalistiska 

samhället har försvunnit, familjen är nu mer isolerad än tidigare och mest isolerad är den 

hemmavarande kvinnan. Den föreställning av familjen som anses råda är förödande och leder 

till en splittrad arbetarklass då detta slår kilar mellan kvinnor och män.72

 

Samhälle 

”Det ‘lönar’ sig inte att ge kvinnor jämställdhet”73

Kvinnans situation i samhället är att hon står underst i alla förekommande hierarkiska stegar 

och pyramider. Hon utsätts för utsugning och förtryck av det ekonomiska systemet och 

kapitalisterna precis som fallet är för arbetar mannen, men hon är även utsatt för ett slags 

förtryck av mannen. Men förtrycket från arbetarklassmannen grundar sig inte i att han ”önskar 

att utöva makt mot kvinnan, han lämnas helt enkelt inget annat val då han är tvingad av 

rådande samhällssystem att agera som han gör”.74 Kvinnorna lider även av en hög andel 

politisk fattigdom, de har mindre kunskap om samhället och har mindre kraft att påverka då få 

av dem är aktiva i politiken eller inom facket.75  

 

Kvinnan är reducerad från en medborgare till någon som skall kuvas under kapitalismen i sitt 

sökande efter att vara en riktig kvinna. Kvinnan exploateras på arbetsmarknaden som mannen 

i arbetarklassen, till detta exploateras även hennes kropp och person.76 Kvinnans frånvarande 

betydelse i samhället gör även att kvinnor förminskar varandra. Kapitalismen gör att kvinnor 

                                                 
71 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 14.  
72 KB. 1972. Nr. 1. s. 12-13. 
73 KB. 1971. Nr. 1. s. 3. 
74 KB. 1971. Nr. 1 s. 3. Sign. Redaktionen. 
75 KB. 1971. Nr. 1 s. 5. 
76 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 3. 
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istället för att stötta varandra i kampen istället konkurrerar. Det gynnar inte klasskampen, den 

låga solidariteten mellan kvinnor minskar klassolidariteten.77

 

3.1.2 Strategi 

Arbete 

”Kvinna! Kräv högre lön – Kräv din rätt”78

Arbetare likväl män som kvinnor får inte del av vinsten som kapitalisterna gör, detta utgör det 

grundläggande felet och för att lösa detta måste folket äga och ha bestämmande rätt över 

produktionsmedlen i samhället. Det som skall vara i centrum är folkets välbefinnande, vinster 

skall vara till gagn för alla inte ett fåtal utvalda.79 Kvinnors deltidsarbete skall förändras så att 

kvinnan slipper dubbelarbeta, en förändring inom familjesektorn med en ökade möjlighet att 

få barntillsyn. Kvinnor måste ställa krav på högre lön och bättre arbetsvillkor. Arbetar man 

deltid eller tar ett sådant arbete skall man upprätta grundliga avtal.80 De krav som skall ställas 

på facket är bland annat löneökning på bolagsvinstens bekostnad, särskild löneökning för dem 

i låglönegrupper och ökat inflytande för fackföreningsmedlemmar att ta ställning inför de 

avtalsbud som läggs.81 Den stora förklaringen till att kvinnolöner är så låga beror på facket 

som inte har ställt upp, kvinnor måste bli medvetna om hur det är ställt med stödet. 

Näringslivet styr, därför måste både kvinnor och män ställa mera krav på politisk utbildning 

från facket så alla kan få en dräglig tillvaro både i arbetet och i vardagen.82

 

Familj 

”Den traditionella myten om familjen och om kvinnor och mäns roller splittrar oss”83

För att kunna genomföra många av delarna i strategin för arbete krävs förändringar i 

familjesfären. En stor del i detta är barnomsorgen som måste bli mer omfattande. Fler daghem 

måste byggas, sjuka barn skall ha tillgång till tillsyn, högre löner för de arbetande och mer 

föräldrainflytande inom omsorgen.84 Men det skall ske för att föräldrarna vill det inte för att 

mer daghem kommer som ett krav ifrån näringslivet. Daghemsbyggandet beskrivs som styrt 

av konjunkturen vilket skall motarbetas. För att kunna påverka sin situation i familjen är det 

                                                 
77 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 25. 
78 KB. 1971. Nr. 1. s. 10. 
79 KB. 1971. Nr. 1. s. 5. 
80 KB. 1971. Nr. 1. s. 8. 
81 KB. 1971. Nr. 2. s. 21. 
82 KB. 1971. Nr. 1. s.13. 
83 KB. 1972. Nr. 1 s. 13. 
84 KB. 1971. Nr. 2. s.5. 
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viktigt att kvinnor men även männen intresserar sig i daghemsfrågan. Man skall vara aktiv 

och engagerad i sitt barns vardag och söka upp personer som kan förbättra daghemmen.85  

 

Som motpol till den traditionella familjebilden av mamma, pappa och barn ställs det 

kollektiva livet som ett bra uppslag. Istället för individuella lösningar skall man söka 

gemensamma. Särskilt för den hemarbetande kvinnan för vilken det kollektiva livet skulle 

innebära en frigörelse från den ensamhet och isolering hennes liv präglas av. För alla kvinnor 

och även män skulle ett kollektivt liv underlätta vardagens arbetsbördor eftersom flera skulle 

kunna hjälpa till med barn, mat och städ.86 Arbetarkvinnorna skall även utnyttja sin särskilda 

insyn i hur den borgerliga bilden av kärnfamiljen stärker förtrycket av alla i arbetarklassen.87

 

Samhälle 

”Nej till opolitiska kvinnofronter – Ja till socialistisk kvinnokamp!”88

För att situationen skall förbättras måste alla kvinnor som män gå samman med gemensamma 

krav på en förändring. Då förändring tidigare har skett är det när man gjort gemensam sak, det 

viktigaste att komma ihåg är att ”det är inte mannen som är vår fiende, det är det kapitalistiska 

systemet som är hindret för vår och mannens frigörelse…”.89 En annan nyckel till förändring 

är ökad medvetenhet om hur näringslivet exempelvis styr utbildningspolitiken. Utbildning är 

bra men gör inte samhället med säkerhet mer rättvist eftersom det alltid finns någon som 

hamnar än längre ner i samhällspyramiden med en lättare utbildning bakom sig. Men kvinnor 

skall ändock utbilda sig, det är av stor vikt eftersom då kan de komma ut på de tyngre 

arbetsplatserna och där kan de tillsammans med männen påverka hela samhället.90 

”Utbildningen är ett vapen som kan användas mot detta (kapitalistiska) samhällssystem”.91  

 

Den kamp som skall föras i samhället av kvinnor skall dock inte vara av antagonistisk art 

emot mannen, bara klasskampen mot kapitalisterna är beskaffad som sådan.92 Arbetarklassens 

kvinnor och män måste hålla samman i striden. ”Kvinnokamp i hemmet, i facket, i partierna, 

på arbetsplatserna förändrar inget i stort. Inte ens en kombination räcker för att rucka på 

                                                 
85 KB. 1971. Nr. 2. s.13. 
86 KB. 1972. Nr. 1. s.14-15. 
87 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 24. 
88 KB. 1972. Nr. 2-3. s.24. 
89 KB. 1971. Nr. 1. s. 3. 
90 KB. 1971. Nr. 2. s. 13. 
91 KB. 1971. Nr. 1. s. 13. Min kursivering 
92 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 20. 
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kapitalismen”.93 Enskild kvinnlig frigörelse leder inte med andra ord hela vägen fram, s.k. 

kvinnofrågor går inte att lösa separat inom ett kapitalistiskt system. Allianser av kvinnor 

mellan kvinnor från olika klasser kan i längden om revolutionen hamnar i kvinnofrågans 

kölvatten vara hämmande för klasskampen.94  

 

3.1.3 Idealtillstånd 

Arbete 

”Kvinna – Arbetare – Res dig! Framtiden är vår”95

Kvinnan måste befrias från sin roll som reservarmé och buffert på arbetsmarknaden, män och 

kvinnor skall kunna arbeta på lika villkor, med lika lön och rätt till ett drägligt liv. Arbetet 

skall inte göra en part till ekonomiskt beroende av den andre. Om kvinnors löner ökar blir 

samhället bättre, människor blir gladare, hälsan ökar eftersom folk då kan inhandla bättre mat, 

ta längre semester och få tid till att öka sitt politiska medvetande och inflytande.96 Det 

oönskade och utsugande deltidsarbetet måste bort. Kvinnor skall ha möjlighet att arbeta heltid 

vilket innebär full tillgång till barntillsyn med låga kostnader, daghem skall byggas då folket 

behöver dem inte för att gynna näringslivet.97 Kvinnor och män skall vara solidariska 

gentemot varandra i arbetet och alla skall gemensamt vara med och dela på arbetsbördan inom 

produktionen.98  

 

Familj 

”Det samhälle där barnen är allas angelägenhet, både mäns och kvinnors”99

Kvinnor och män i familjer måste ta ett delat ansvar för familjens välmående. Ingen i familjen 

skall känna sig isolerad från den kontakt de behöver. Alla skall få möjligheten att välja hur de 

vill att sitt familjeliv skall vara utformat, äktenskap, storfamilj eller vad kvinnor och män ser 

som det bästa. Men i familjen skall kvinnan och mannen vara jämbördiga, kvinnan skall inte 

betecknas som ett bihang till mannen utan något eget intresse eller värde.100 Äktenskap 

betyder inte samma sak som familj, det ena är ord godkända av staten på ett papper, det andra 

är en social grupp och kan se ut hur som helst. I en mer kollektiv familjeform finns det alltid 

trygghet för dess medlemmar. Kvinnor eller män behöver inte bära bördan för hemarbetet på 
                                                 
93 KB. 1972. Nr. 2-3 s. 23. 
94 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 24. 
95 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 7. 
96 KB. 1971. Nr. 1. s. 5. 
97 KB. 1972. Nr. 1. s. 27. 
98 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 26. 
99 KB. 1972. Nr. 1. s. 23. 
100 KB. 1971. Nr. 2. s. 16. 
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egen hand utan kan istället dela det med ett flertal.101 Den borgerliga moderskapsideologin 

skall inte styra familjen eftersom den cementerar klassamhället, även mannen skall ta hand 

om barnen.102  

 

Samhälle 

”Liksom socialism är en nödvändig förutsättning för kvinnans och mannens frigörelse, är 

kvinnans aktiva deltagande i denna kamp en förutsättning för dess framgång”103

Arbetstagarna skall ha sin rättmätiga del av vinst från sitt arbete. Detta är av vikt, folket skall 

äga och besluta över produktionsmedlen, då kan vinsten investeras i det som är av nytta för 

alla och inte bara några få individers intressen blir tillfredsställda.104 Pengaväldet skall inte 

vara det som styr i samhället, ingen skall klättra och trampa på någon annan på sin väg mot 

toppen av makt hierarkin.105 Det skall inte existera någon form av ”nedbrytande könskamp 

mellan enskilda individer”, enskild könskamp har ingenting gemensamt med den 

klassfrigörelse som måste infinna sig.106 Alla skall vara medvetna om kvinno- och 

klassförtrycket. Samhället som nått kvinnlig frigörelse har även nått socialismen. Kvinnor blir 

fria då alla i samhället lever fritt från utsugning och förtryck, alla skall ha fullständig 

ekonomisk och politisk makt.107  

                                                 
101 KB. 1972. Nr. 1. s. 15. 
102 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 16. 
103 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 25. 
104 KB. 1971. Nr. 1. s. 5. 
105 KB. 1972. Nr. 1. s. 19. 
106 KB. 1972. Nr. 2-3. s.25. 
107 KB. 1972. Nr. 2-3. s. 26. 
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3.2 Kvinnobulletinen 1976 

Denna andra del av analysen behandlar de fyra nummer av Kvinnobulletinen som utkom 

under 1976, för nr. 1 anges Maria Wikland och för nr. 2-4 anges Ebba Witt-Brattström som 

ansvariga utgivare. Nr 2-3 är i form av ett dubbel nummer. Kvinnobulletinen arbetas under 

denna period fram av en fast redaktions grupp. 

 

3.2.1 Verklighetsbild 

Arbete 

”Så bra med ett kvinnligt underproletariat”108

De arbeten som kvinnor har är allt för beroende av vad konjunkturen står, kvinnor blir därför 

de första som får gå och påverkas mest negativt i den kapitalistiska marknaden. Då det finns 

mindre arbeten att tillgå är det främst kvinnor som drabbas hårdast.109 Kvinnor är en buffert 

för kapitalet och arbetsköparna som tas i bruk vid behov, detta med stöd av och ”en förbannat 

god draghjälp av stat, kommuner, partier, fackföreningar och bortskämda män”.110  

De förslag som finns i form av sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar eller möjlighet 

till vårdnadsbidrag är i det aktuella utförandet inget som förbättrar kvinnans situation på 

arbetsmarknaden.111 Den kvinnliga arbetskraften tycks inte vara lika viktig som männens, 

vilket speglas i lönen men även det att kvinnor inte får de ansvarsfyllda, utvecklande och 

meriterande yrkena utan får hålla sig vid att passa upp och vara glad att hon har ett arbete. 

Arbetsköparna och kapitalet delar på så sätt upp arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, ett 

A-lag och ett B-lag.112  

 

Familj 

”Silvia – Vårt kvinnoideal?”113

Den familjepolitik som bedrivs talar om förbättringar för småbarnsföräldrar vilka skall ges 

ökade möjligheter att stanna hemma med sina barn, få vårdnadsbidrag och kortare arbetsdag 

för att förbättra deras vardag. Men i realiteten handlar det inte om småbarnsföräldrar utan om 

kvinnor och en markant försämring för dem. Ett hemmafru ideal lyfts åter fram som ett bättre 

val för kvinnor än arbete, detta är de ”kapitalistisk-patriarkala kraven på en specifik 

                                                 
108 KB. 1976. Nr. 1. s. 5. Sign. Grupp 8. 
109 KB. 1976. Nr. 1. s. 2. Sign. Gull Törnegren. 
110 KB. 1976. Nr. 1. s. 5. Sign. S.J. 
111 KB. 1976. Nr. 1. s. 7. Sign. Molly. 
112 KB. 1976. Nr. 1. s. 11. Sign. Ann Marie Langemar. 
113 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 29. Sign. Grupp 8. 
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kvinnoroll”.114 De förslag som ges familjen är bakåtsträvande för kvinnorna eftersom det 

endast leder till mer arbete i hemmet, jobbar kvinnan bara sex timmar om dagen mot sin mans 

åtta tar hon snabbt igen det och lite till vid spisen. Med förslag som dessa knyts kvinnan till 

hemmets isolering och mannen får ingen direkt del i sin familj. Även barnens situation 

försämras då de går miste om den sociala kontakten vistelsen på förskolan ger dem. Att 

förslag som dessa kommer förvånar föga då hemmavarande kvinnor innebär att kommunen 

och staten inte behöver satsa lika mycket pengar på barnomsorgen.115  

 

Genom de förslag som läggs försöker man skapa en bild av att familjen med barn, man och ett 

liv som hemmafru är ett alternativ till arbete för kvinnor. Detta hjälps på vägen av en fatalt 

bristfällig tillgång på barnomsorg och även propaganda om hur dåligt barnen mår på dagis 

och vilken hemsk mor kvinnan är om hon då överger dem i vård hos någon annan än sig själv. 

Familjeansvaret läggs enbart på kvinnan.116

 

Samhälle 

”Män står för arbetsliv, kvinnorna för privatlivet”117

Kvinnan har i samhället gjorts till en osjälvständig person, hon förväntas gifta sig, skaffa barn 

och sluta arbeta. Detta underminerar kvinnors relationer till varandra då de förvandlas till 

konkurrenter i sökandet efter en man som kan försörja dem. Det kapitalistiska samhället 

skapar genom utsugningen en kvinna i hemmet som är obetald men kan serva sin make så han 

orkar producera mer och billigare. 118 Det dubbelarbete kvinnan bär i samhället och den 

passiva kvinnoroll som finns gör att kvinnor inte kan hävda sig inom fackligt eller politiskt 

arbete på samma nivå som mannen. Kvinnans åsikter lyfts inte fram på samma sätt eller i 

samma omfång som männens intresse.119  

 

Samhället har en skev kvinnosyn och vill inte förändra den, inför sexualbrotts utredningen 

fanns endast en kvinna med i utredningen. Detta speglades i resultaten och det tycktes som att 

utredarna ”sorgfälligt undvikit amerikanska feministiska undersökningar inom området som 

är mer omfattande än trebetygsuppsatsen av en manlig student om polisanmälda våldtäkter i 

                                                 
114 KB. 1976. Nr. 1. s. 5. Sign. S.J. 
115 KB. 1976. Nr. 1. s. 6-7. Sign. Molly. 
116 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 23. Anne Marie Langemar. 
117 KB. 1976. Nr. 4. s. 25. Sign. Grupp 8. 
118 KB. 1976. Nr. 1. s. 17. Sign. Redaktionen 
119 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 2. Sign. Grupp 8. 
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Stockholm vilken låg med som grund i utredningen”.120 Detta förakt emot kvinnor är 

cementerat i kulturen, den ”sexuella revolutionen” gjorde på intet sätt kvinnan fri utan mer 

utnyttjad och förnedrad än tidigare. Nu förtäcks förtrycket genom att kalla det sexuell 

frigörelse och eget val.121 Det förtryck kvinnor utsätts för är inget som kommit i dager på 

senare tid, det har funnits genom historien. Detta uppmärksammas inte eftersom diskussionen 

om kvinnans ställning i samhället saknar ett internationellt samt historiskt perspektiv om 

hennes underordning. Grunden till förtrycket är av ekonomisk art, det kapitalistiska 

samhällets struktur.122  

 

3.2.2 Strategi 

Arbete 

”Kvinnans rätt till arbete är ett grundläggande krav i kvinnokampen”123

För att öka närvaron av kvinnor på arbetsmarknaden krävs det ordentliga tag mot 

kvinnodiskriminerade förslag som läggs fram. Vårdnadsbidrag eller kortare arbetstid för 

småbarnsföräldrar skadar kampen för ett jämlikt samhälle.124 Kvotering av kvinnor till de 

yrken där det råder ”kvinnobrist” och fler män till omsorgsarbeten jämnar ut arbetsmarknaden 

och även löner i positiv riktning. Kvinnor måste få samma självklara rätt att arbeta som 

männen har.125 En höjning av kvinnors löner är ett måste, med den låga lönenivån som finns 

kan inte kvinnor bli ekonomiskt självförsörjande utan blir beroende av en man och 

ensamansvarig för hemmet. För att alla skall kunna ha möjligheter att arbeta är sex timmars 

arbetsdag åt alla med bibehållen åtta timmars lön ett bra recept. Särskilt för kvinnan då detta 

innebär att hon kommer ifrån hemmets isolering, får erfarenheter och kan komma vidare. För 

männen ger det ett ökat umgänge med sina barn och ett hem som bygger på en jämlik 

arbetsbörda mellan de som bor där. Genom kortare arbetstid kan det skapas fler arbeten så alla 

i samhället kan få ett drägligt liv.126 Den kortare arbetsdagen innebär att sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar som är i synnerhet vanliga bland kvinnor går ner då man får mer tid för 

vila. Den minskade arbetstiden skall inte betalas av arbetarklassen utan av kapitalet som redan 

tar för mycket av arbetarnas kraftansträngningar.127 Att uppmuntra kvinnor att arbeta och 

engagera sig fackligt måste göras i större utsträckning, det kommer att hjälpa löneutveckling 
                                                 
120 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 4. Sign. Grupp 8 - Stockholm. 
121 KB. 1976. nr 4. s. 5. Sign. Grupp 8 
122 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 14. Sign. Ingegerd Primander. 
123 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 19. Sign. Grupp 8. 
124 KB. 1976. Nr. 1. s. 11. Sign. Anne Marie Langemar. 
125 KB. 1976. Nr. 1. s. 14. Sign. Lena Tranberg 
126 KB. 1976. Nr. 1. s. 34. Sign. Grupp 8:s nationella konferens. 
127 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 33. Sign Grupp 8 - Göteborg. 

 26



och arbetsförhållanden. Alla skall få tillgång till fackliga möten och studier, på betald 

arbetstid.128

 

Familj 

”Bort med den samhälliga bilden av mannen som James Bond och kvinnan som den bräckliga 

jungfrun”129

Sex timmars dag i arbetet skulle innebära en förbättring inom familjen varför det även för 

familjens saks skull är viktigt att kämpa för den, med bibehållen lön och arbetsbörda. Både 

mannen och kvinnan skall ha ansvar för familjen, därför skall kvinnan inte stanna som 

hemmafru utan arbeta. Dagis skadar inte barn, det hjälper hela familjen och skapar 

jämlikhet.130 Genom att kräva mer och kostnadsfri barnomsorg skapas det ett tryggare 

samhälle där det finns trygga kvinnor och män som är fria och kan välja sina situationer. 

”Män skall vara lika mycket make och far som kvinnan är maka och mor.”131 Det måste även 

finnas bättre lösningar för dem som är ensamstående, så också de kan ha en familj och kunna 

leva med en dräglig tillvaro på sin ensamma lön. Ensamstående kvinnor särskilt behöver få 

förtur på dagis så de kan försörja sig och sina barn, man skall inte straffas för att man önskar 

vara oberoende.132  

 

Samhälle 

”Ställ aldrig upp på den kvinnoroll som det här samhället erbjuder”133

Kampen mot det kapitalistiska samhället skall föras i socialistisk riktning. ”Om kapitalismen 

inta har råd att tillfredställa våra behov bevisar det bara hur berättigad vår kamp för ett annat 

samhällssystem är, planekonomi under vårt styre!”.134 Det handlar om kamp för att motverka 

det samhällspolitiska och ekonomiska mönster och att klarlägga det mönster manssamhället 

som existerar har. Kan kvinnor definiera det förtryck som finns mot dem kan de slå tillbaka 

och faktiskt börja tycka om sig själva som just kvinnor.135  

 

Arbetarklassen måste hålla samman och inte låta sig splittras av kapitalet, kampen måste 

därför föras av kvinnor och män som gemensamt ställer krav. Ett av kraven måste vara en 
                                                 
128 KB. 1976. Nr. 4. s. 4. Sign. Grupp 8. 
129 KB. 1976. Nr. 4. s. 23. Sign Grupp 8. 
130 KB. 1976. Nr. 1. s. 4-5. Sign. S.J. 
131 KB. 1976. Nr. 1. s. 17. Sign. Redaktionen. 
132 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 19. Sign. A.L. 
133 KB. 1976. Nr. 4. s. 33. Sign. Grupp 8. 
134 KB. 1976. Nr. 1. s. 3. Sign. Gull Törnergren. 
135 KB. 1976. Nr. 1. s. 14. Sign. Lena Tranberg. 
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kamp för ett samhälle där arbetarna är de som äger produktionsmedlen.136 För kvinnor gäller 

det även att inse och motarbeta de bilder som ett förtryckande klassamhälle har skapat av 

henne. Samhällets förtryck handlar förutom ekonomiskt och politiskt även om hur förtrycket 

har blivit en del av livet, ett förtryck som har gått så långt att det inte ”syns”. Kvinnor och 

män måste upprätta nya relationer mellan varandra, kvinnor med kvinnor, män med män och 

mellan de båda.137  

 

3.2.3 Idealtillstånd 

Arbete 

”Kvinnans rätt till förvärvsarbete – Arbete åt alla!”138

Kvinnor och män skall ha samma tillgång till arbete, på samma villkor. Ingen skall i sitt 

arbete bli utnyttjad till bristningsgränsen och ingens arbete skall styras av 

konjunktursvängningar. Kvinnan skall inte sitta fast i isolerad i hemmet eller i en deltidstjänst 

som gör henne beroende av sin make.139 Om arbetets möjligheter inte styrs av konjunkturen 

utan istället av regeln att producera så mycket som behövs blir ingen heller utan arbete. ”När 

man producerar för behoven och inte för vinsten behöver ingen pressa ner arbetslönerna och 

med det splittra arbetarna.” Arbete för alla skapar mer jämställdhet och en starkare 

klassammanhållning.140  

 

En sex timmars arbetsdag för alla ökar möjligheterna för fler heltidsarbeten, fler 

heltidsarbeten leder till att fler särskilt kvinnor kommer få en bättre förutsättning för 

ekonomisk självständighet något som alla genom sitt arbete skall ha möjlighet till.141 Kvinnan 

skall inte vara den reservkraft hon har varit, ett arbete är grundläggande för hennes frigörelse. 

Arbetet skall finnas på hemorten, ingen skall behöva bryta upp från den gemenskap som finns 

runt om dem. För den arbetslöse skall det finnas möjligheter att enklare få ett nytt arbete och 

under tiden skall alla arbetslösa oavsett tidigare arbetstid eller plats ha full rätt till 

arbetslöshetsunderstöd.142

 

 

                                                 
136 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 2. Sign. Grupp 8. 
137 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 14. Sign. Ingegerd Primander. 
138 KB. 1976. Nr. 4. s. 4. Sign. Grupp 8. 
139 KB. 1976. Nr.1 s. 11. Sign. Anne Marie Langemar. 
140 KB. 1976. Nr.1. s.17. Sign. Redaktionen 
141 KB. 1976. Nr.1.s. 34. Sign. Grupp 8:s nationella konferens. 
142 KB. 1976. Nr. 4. s. 4. Sign. Grupp 8 
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Familj 

”Barnen är hela samhällets framtid och ansvaret för dem vilar på hela samhället”143

Alla barn skall ha tillgång till god omsorg, den omsorgen skall bekostas av staten och inte 

vara styrd av konjunkturen. Oavsett tillgång till arbeten skall det finnas daghemsplatser över 

hela Sverige, platser som är både bra och kostnadsfria. Kvinnor skall ha arbete, inte bidrag för 

att stanna hemma. Genom det stärks familjen då man får en bättre ekonomisk situation och 

ingen behöver ta ensamt ansvar för det arbete som behövs göras i hemmets vrå.144 Rätten till 

barntillsyn måste stärkas särskilt för dem som är ensamstående, för dem skall det gälla förtur 

till omsorgen då den lön som personen (kvinnan) bär upp är familjens enda inkomst. Det 

måste få vara tillåtet att bryta gängse uppfattning om vad som är en familj, ensamstående eller 

flera.145 Barnomsorg innebär inte att barnen far illa, de är lika trygga på daghemmet som 

hemma. Men barnomsorg innebär att både modern och fadern när de avslutat arbetet får bättre 

och mer kontakt med sina barn, särskilt fadern då tillgång till omsorg bryter kvinnans 

isolering i hemmet och huvudsakliga kontakt med barnen. Att både ha tillgång till båda sina 

föräldrar är det som gynnar barn mest.146  

 

För alla familjer skall det finnas en valfrihet om hur man vill leva, kollektivhus skall vara en 

del av det statligt finansierade bostadsbyggandet, inte isolerade småhus. Det kollektiva 

boendet gör att kvinnan kommer ifrån sitt ensamansvar för hemmet då alla i kollektivet är 

med och hjälps åt med städ, mat och barn. Kollektivhus skall vara för alla och inte privatiseras 

genom patriarkatet och kapitalets försorg.147

 

Samhälle 

”Förändra samhället för att upphäva kvinnoförtrycket och kvinnans beroende. Förändra för 

att skapa män som är bra kamrater”148

I samhället skall alla kvinnor som män vara med och bestämma och kontrollera staten, 

kapitalet skall inte styra folket. Folket skall förutom full kontroll över stat även äga och 

bestämma över produktionen, kvinnor och män tillsammans. Kvinnors tillgång och 

möjligheter till att påverka politiken skall vara lika fullständiga som mäns. Samhället måste 

                                                 
143 KB. 1976. Nr. 1. s. 17. Sign. Grupp 8. 
144 KB. 1976. Nr. 1. s. 5-6. Sign. S.J 
145 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 19. Sign. AnneMarie Langemar. 
146 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 23. Sign. AnneMarie Langemar. 
147 KB. 1976. Nr. 4. s. 32-33. Sign. Siv Jansson. 
148 KB. 1976. Nr. 1. s. 17. Sign. Grupp 8. 
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även belysa det faktum att kvinnor förtrycks och har gjorts så under en lång tid.149 Alla skall 

ha möjlighet till arbete, bostad och den trygghet de behöver, samhället skall ta ansvar för 

detta. Genom det socialistiska samhället ”kan alla delta i diskussionen och debatten för att 

hela tiden lära av varandra”.150 Kvinnor skall befrias från den mytiska och fördomsfulla bild 

av ”kvinnlighet” som finns i samhället, den skapar en osäkerhet och förhindrar den 

kamratskap som skall vara mellan kvinnor och män.151 Alla kvinnor måste själva få välja hur 

de vill vara, vilken sexuell varelse de är. Hon skall ha full frihet och fullständiga rättigheter 

över sig själv och sin egen kropp.152

                                                 
149 KB. 1976. Nr. 1. s. 14. Sign. Lena Tranberg. 
150 KB. 1976. Nr. 1. s. 17. Sign. Redaktionen 
151 KB. 1976. Nr. 2-3. s. 7. Sign. Grupp 8 Stockholm. 
152 KB. 1976. Nr. 4. s. 5. Sign. Grupp 8 
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3.3 Kvinnobulletinen 1979 

Denna sista del av analysen behandlar de fyra nummer av Kvinnobulletinen som utkom 1979. 

Ansvarig utgivare för nr. 1-2 är Gull Törnergren, för nr. 3-4 anges Inga-Lisa Sangregorio. 

Kvinnobulletinen arbetas fram av en fast redaktions grupp under perioden. 

 

3.3.1 Verklighetsbild 

Arbete 

”Arbetslivet har inte förändrats, det är inrättat på samma sätt som när arbetskraften bestod 

av män med hemmafruar”153

Kvinnors arbetssituation styrs ofta av hur kapitalet önskar att arbetsmarknaden för närvarande 

skall se ut, hur konjunkturen ligger just nu hjälper till att bestämma huruvida kvinnor skall 

dyka upp för att ”hjälpa” till i arbetet eller ej. Kvinnor tvingas på så vis att sätta löne- och 

arbetsvillkor i andra hand. Detta leder till att kvinnor inte heller får samma möjligheter att 

medverka och påverka inom den fackliga verksamheten på samma sätt som männen.154 Att 

kvinnor inte är engagerade i fackliga frågor i samma utsträckning beror på det dubbla arbete 

hon utför, först på sin arbetsplats och sedan i sitt hem, denna brist på ork påverkar även 

kvinnors självförtroende att våga bli aktiva.155 Arbetslösheten drabbar särskilt kvinnor då de 

har mindre erfarenhet från arbetsmarknaden och därmed mindre rätt till olika sorters stöd. 

”För alla som drabbas av arbetslöshet innebär det mer eller mindre katastrof, men om den som 

drabbas är kvinna blir det så mycket större”, detta för att konjunkturen drar ner andra behov 

kvinnor har i samhället som exempelvis barnomsorgen.156

 

Familj 

”Så jäktar vi ihjäl oss under de viktigaste åren i vårt liv, i ett samhälle skapat av och för män 

med hemmafruar”157

Barn eller inte är att val som kvinnan själv måste göra, vill hon föda ett barn går det bra, två, 

tre, fyra eller hur många hon nu väljer spelar ingen roll så länge hon på egen hand och utan 

påverkan bestämmer detta. Styrningen i samhället vill dock annorlunda och oroar sig över 

låga födelsetal, särskilt ” oroar sig dessa män med hemmafruar, männen som inrättat 

                                                 
153 KB. 1979. Nr. 1. s. 5. Sign Grupp 8. 
154 KB. 1979. Nr. 1. s. 2. Sign. Grupp 8. 
155 KB. 1979. Nr. 1. s. 29. Sign. Basgrupp Östfronten – Grupp 8 Göteborg. 
156 KB. 1979. Nr. 1. s. 38.  Sign. Grupp 8 Umeå 
157 KB.1979.  Nr. 1 s. 5. Sign. Grupp 8. 
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samhället, över att kvinnor föder så ”få” barn”.158 Det har i abortdebatten gått så långt att 

samhället nu bryr sig mera om de barn som inte är födda jämfört mot de barn som fötts men 

inte får någon omsorg, deras mödrars, kommande eller varande, åsikter och vilja hörsammas 

lika litet i båda fallen. Det minskande barnafödandet måste hjälpas rätt anses det, lösningen är 

dock inte gjord med hänsyn för kvinnor. Istället för att stötta upp med hjälp för föräldrar 

oavsett antalet barn skall de som skaffar flest barn få mest hjälp i form av bidrag, bidrag till 

modern som då kan stanna hemma. Situationen för kvinnor som vill ha familj fungerar inte 

och kärnfamiljen räcker inte som stöd, bräcklig och liten som den är. Kvinnor som skaffar 

barn är utelämnade för ett godtyckligt stöd, ”om och när barnet får daghemsplats ligger i guds 

och kommunalgubbarnas händer”159  

 

Samhälle 

”Är män rädda för kvinnor eller för kvinnliga människor?”160

Kvinnor lever under ett förtryck, detta förtryck uppmärksammas mycket lite av de partier och 

organisationer som finns varför heller inget har gjorts för att förbättra kvinnors levnadsvillkor. 

Kvinnoförtrycket är av en ekonomisk grund, det kapitalistiska systemet bidrar starkt till att det 

ser ut som det gör.161 Men förtrycket har även en historiskbakgrund och påverkar alla kvinnor 

oavsett tid, samhälle eller klass. Kvinnor och samhället kring dem är otillräckligt upplysta och 

förhindrade att ta reda på hur förtrycket ser ut och tar sin form.162 Samhället förminskar 

kvinnan genom olika åtgärder som aktivt motarbetar kvinnlig frigörelse. Detta är särskilt 

påtagligt inom neddragningar av barnomsorg, den intolerans och det oförstående som visas 

kvinnan vid förlossning, abort eller våldtäkt. Detta är ett utslag av den kvinnofientliga 

samhällsstrukturen som finns.163 ”Samhällets styrning har en patriarkalisk uppdelning, 

männen styr och kvinnor blir ledda.” Kvinnor ses i samhället som mindre benägna att förstå 

vad som är bästa vägen att gå, de är irrationella och oförstående inför sådant som teknik och 

ekonomi.164  

 

 

 

                                                 
158 KB. 1979. Nr. 1. s. 3. Sign. Inga-Lisa Sangregorio. 
159 KB. 1979. Nr. 1 s. 4-5.Sign. Inga-Lisa Sangregorio. 
160 KB. 1979. Nr. 3. s. 5. Sign. Grupp 8. 
161 KB. 1979. Nr. 2. s. 2. Sign. Grupp 8 
162 KB. 1979. Nr. 1. s. 2. Sign. Grupp 8 
163 KB. 1979. Nr. 1. 10-11. Sign. Annika Rosengren. 
164 KB. 1979. Nr. 2. s. 4-5. Sign. Inga-Lisa Sangregorio. 

 32



3.3.2 Strategi 

Arbete 

”Kvinnor har inget att förlora! Vi har allt att vinna på att kämpa för våra krav på arbetet”165

För att förbättra kvinnors situation inom arbetet måste det till förändringar såsom fler 

jämställdhetsombud på arbetsplatserna vilket skall ske genom fackets försorg. 

Jämställdhetsombuden måste få kunna som andra fackombud arbeta med sina frågor på betald 

arbetstid, inte på sin fritid. Den fackliga aktiviteten bland kvinnor kan ökas om man kämpar 

för fler kurser och studiecirklar som riktar sig särskilt till kvinnor, detta för att ge dem ökat 

självförtroende att våga tala och uttrycka sin rätt. Kurser skall även hållas som rör systerskap 

och solidaritet, vilket förenklar för kvinnor att knyta nya kontakter med andra kvinnor så de 

kan gå samman i en gemensam kamp. Möten som hålls inom facket måste anpassas efter 

kvinnors behov, vilket gör sådant som barnpassning till en nödvändighet. Eftersom samhället 

och med det arbetsplatserna är så till den grad ojämställda finns det inget att förlora för 

kvinnorna att öka sina krav på arbetsgivare. 166

 

Familj 

”Vi kvinnor måste sluta vara tacksamma”167

Kvinnor har ingen som helst anledning att böja sig under önskemålen att de måste föda flera 

barn än de själva önskar för att förnöja befolkningsstatistiker. Istället skall de ställa krav på 

den värld som möter de barn som föds idag, utan daghem och utan stöd för modern. Kraven 

måste även ställas på så vis att man kämpar inte bara för rätten att själv välja om man vill 

starta familj utan ”kvinnorörelser också kämpa för rätten att föda barn utan att behöva förneka 

det man som kvinna var innan man fick barn”. Kvinnor måste få ha en frihet att kunna skaffa 

så många barn de önskar, detta måste möjliggöras. När kvinnor startar en familj måste de få 

ordentliga garantier om att deras situation inte förändras.168 Därför behöver kvinnor stå upp 

emot de politiker och andra makthavare i samhället som förhindrar sådant som utökningen av 

daghemsplatser. Daghem kan på inget vis vara skadligt för barn. De problem som finns för 

barnen i samhället beror inte på att de har gått på dagis, eftersom det är endast en 

försvinnande liten del som får plats där. Att daghemmen genom sin ”blotta existens skulle 

                                                 
165 KB. 1979. Nr. 1 s. 29. Sign. Grupp 8. 
166 KB. 1979. Nr. 1. s. 28-29. Sign. Basgrupp Östfronten - Grupp 8 Göteborg 
167 KB. 1979. Nr. 1. s. 15. Sign. Grupp 8. 
168 KB. 1979. Nr. 1. s. 3-5. Sign. Inga-Lisa Sangregorio 
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sprida en slags smitta som även drabbar de barn som på heltid älskas av obetald! arbetskraft” 

är ett hjärnspöke som måste motarbetas.169

 

Samhälle 

”Det är inte vi som är skyldiga manssamhället något, utan det är manssamhället som står i 

skuld till oss”170

Kvinnor måste själva vara dem som organiserar sig mot förtrycket i samhället, det finns inget 

stöd att räkna med från andra håll. Kvinnor måste solidariskt sluta sig samman och kämpa 

mot det nuvarande samhällets företeelser, ”en kamp som måste föras både mot det ideologiska 

förtrycket och mot dess ekonomiska bakgrund”. Att hålla samman kvinnor och kvinnor är en 

av de viktigaste delarna, splittringen är ett takiskt drag från manliga motståndare.171 Kvinnor 

får inte avstå för att det benämns ”okvinnligt” utan stå upp mot bilden av kvinnan som ”den 

självuppoffrande och självförnekande moderligheten som samhället till stora delar bygger 

på”. Kvinnor behöver en positiv bild av sig själva, positiv för att de är kvinnor. 

Kvinnorörelsen är viktig för detta, den hjälper till att ställa kraven på kvinnans rätt till en 

värld som även är hennes.172 Även en kamp med feministiska förtecken krävs för att 

medvetandegöra kvinnors situation. Feminismen tydliggör att det krävs ”en självständig 

kvinnokamp mot ett förtryckande samhälle”.173

 

3.3.3 Idealtillstånd 

Arbete 

”Kvinnor måste organisera sig både på arbetsplatserna och utanför”174

Kvinnor skall inte vara de som sätter sitt arbetsliv åt sidan då konjunkturen går ner, de skall 

på samma sätt som män få fullständig tillgång till det arbete de önskar med lön som inte är 

lägre eller sämre arbetsvillkor.175 Jämställdhetsombud skall finnas på alla arbetsplatser över 

hela landet och arbetsplatserna skall vara fria från ideologiskt och sexuellt förtryck mot 

kvinnorna i alla former.176 Privata bolag skall inte domdera eller dominera arbetsmarknaden, 

bolagens vinst skall vara sekundärt mot arbetarnas intresse som skall vara det som styr. Fler 

                                                 
169 KB. 1979. Nr. 2. s. 31. Sign. Inga Lisa Sangregorio 
170 KB. 1979. Nr. 2. s. 11. Sign. Grupp 8. 
171 KB. 1979. Nr. 2. s. 3-5. Sign. Grupp 8. 
172 KB. 1979. Nr. 3 s. 5. Sign. Ebba Witt-Brattström. 
173 KB. 1979. Nr. 3. s. 15 Sign. Grupp 8. 
174 KB. 1976. Nr. 1. s. 28. Sign. Basgrupp Östfronten - Grupp 8 - Göteborg. 
175 KB. 1979. Nr. 1. s. 2. Sign. Grupp 8. 
176 KB. 1979. Nr. 1. s. 29. Sign. Basgrupp Östfronten - Grupp 8 - Göteborg. 
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kvinnor måste finnas inom bolagen på platser med inflytande och beslutande rätt. Alla, män 

som kvinnor, skall även ha makt och inflytande på sitt arbete och på sin arbetsplats. 177

 

Familj 

”Ett samhälle som passar människor som både har barn och jobb, som både är människor 

och morsor”178

Kvinnan skall i sin familjeroll inte vara en passiv och lydig hemmafru. Kvinnor skall inte 

längre vara förpassade till det begränsade livet som mor och maka till en arbetande man. På 

lika villkor skall både mannen och kvinnan sköta hem och familj, tillsammans. Det stödet som 

samhället ger skall uppmuntra den familjen konstellation man själv önskar ha, inte vara 

beroende av antal barn. Barn är ett av det viktigaste ett samhälle har. De skall ha tillgång till 

daghem och omsorg, deras behov måste komma före ”viktiga saker som småbåtshamnar och 

motorvägar, vilket tycks vara det som uppehåller politiken”.179 Samhället skall vara beskaffat 

så att det uppfyller kvinnors önskningar när det gäller barn, inte den andra vägen om. Har 

kvinnor fullgott stöd som garanterar plats på daghem som skall vara kostnadsfritt och att hon 

efter barnets födelse fortfarande har ett arbete med möjligheter till utveckling, kan fler 

kvinnor skaffa det antalet barn de önskar. Även samhällets planering skall vara lämpad och 

anpassad för familjen, nya bostads konstellationer som kan stötta upp och motverka 

kärnfamiljens bristande sociala nätverk.180 Abort och förlossning måste vara anpassat efter de 

krav kvinnan ställer, detta är inte någon annans sak att ta beslut i. Abort skall vara en självklar 

och okränkbar rättighet för alla kvinnor. Likaså måste alla kvinnor få full och fri tillgång till 

smärtlindringen de önskar vid förlossning, ”det är en rätt att uppleva den helt och fullt, utan 

onödig smärta”.181

 

Samhälle 

”Vi vill ha rätten till våra kvinnoliv och vi vill leva dessa liv i en värld utan förtryck. Håller vi 

fast vid den kopplingen kan vi aldrig besegras. Det personliga blir politiskt.”182

Genom att lyfta fram feminism och socialism kan samhället bli medvetet om orättvisor. 

Feminismen förbättrar kunskapen kring förtrycket mot kvinnor och dess historiska bakgrund 

som gäller alla kvinnor oavsett klass just för att de är kvinnor. För att samhället skall vara fritt 
                                                 
177 KB. 1979. Nr. 4. s. 22. Sign. Katarina Katz. 
178 KB. 1979. Nr. 1. s. 5. Sign. Grupp 8. 
179 KB. 1979. Nr. 1. s. 2-3. Sign. Inga-Lisa Sangregorio. 
180 KB. 1979. Nr. 1. s. 5-6. Sign. Inga-Lisa Sangregorio. 
181 KB. 1979. Nr. 1. s. 11-12. Sign. Annika Rosengren. 
182 KB. 1979. Nr. 3. s. 7. Sign. Grupp 8. 
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för kvinnan innebär det även att socialism spelar en stor roll. Det skall vara ett samhälle ”där 

arbete är en rättighet, barnen allas angelägenhet, hushållsarbetet gemensamt, sexualiteten 

befriad och ingen människa förtryckt eller utnyttjad”.183 Alla i samhället bör därför vara de 

som äger och bestämmer över produktionen som sker, inte enskilda storbolag som endast 

tänker på vinst. Det ekonomiska systemet som kapitalismen har skapat skall helt försvinna.184  

Den kulturen i samhället skall inte längre omfamna den utpiska bilden av den vackra 

mödrande ideal kvinnan, hon förändras och det gör de vanliga kvinnorna med. Kvinnors 

kultur skall vara av och för dem och kvinnor skall kunna vara nöjda med sig själva, som de är 

och inget annat.185

                                                 
183 KB. 1979. Nr. 4. s. 2. Sign. Grupp 8. 
184 KB. 1979. Nr. 1. s. 2. Sign. Grupp 8. 
185 KB. 1979. Nr. 3. s. 11. Sign. AnnMari Langemar med redaktionsgruppen. 
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4. Resultat 

Resultaten redovisas år för år, efter detta görs en jämförelse mellan åren och avslutningsvis 

hålls en diskussion där resultaten kopplas samman med det som presenterats tidigare. 

 

4.1. 1971-72 

Verklighetsbild 

Den kvinnliga verkligheten vilken skildras präglas av en uppfattning om kvinnan som en 

utnyttjad grupp i arbetarklassen mot vilka kapitalet bedriver en utsugning som kan likställas 

med den som bedrivs mot hela arbetarklassen. Kvinnan som person skänks inte någon 

överdriven uppmärksamhet i jämförelse med hur man diskuterar arbetarens belägenhet i 

allmänhet. Då man skildrar kvinnan utan klassammanhanget läggs vikt på att den enskilda 

kvinnokampen inte skall bedrivas. Kvinnans enskilda frigörelse har under denna tid med 

andra ord en sekundär betydelse. Kvinnor är en del av arbetarklassen på samma grunder som 

män vilket medför att förtrycket hon utsätts för inte härrörs ifrån mannen utan ifrån det 

kapitalistiska systemet.  

 

Strategi 

Krav för förändring visar man med tydlighet skall ställas med villkoret att det skall vara till 

gagn för hela arbetarklassen, inte enbart kvinnan. Man slår fast att det strängt taget inte finns 

några kvinnofrågor, enskild kvinnokamp är som det tidigare angetts inte av större intresse. 

Man lyfter fram lösningar på problem som i större utsträckning drabbar kvinnor, men i 

slutskedet betyder det en gemensam förbättring för alla, något man nogsamt framhäver. Av 

största betydelse upplevs det gemensamma i lösningar, man använder aldrig krav som riktar 

sig mot män.  

 

Idealtillstånd 

Målet man arbetar mot tycks i största möjliga mån röra sig om lika villkor för alla 

samhällsmedborgare. Kvinnors position eller betydelse ges inget eget utrymme utan 

behandlas inbakat i arbetarklassens allmänna mål vilket anges som frigörelse från ett 

kapitalistiskt förtryck. Kvinnans frigörelse för sig är inget som uttrycks vara ett önskemål, det 

ses snarare som en omöjlighet om samhället man lever i är socialistiskt.  
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4.2. 1976 

Verklighetsbild 

Den bild som framträder av Grupp 8:s verklighet i Kvinnobulletinen under perioden visar att 

de identifierar kvinnans situation som ojämnställd mot mannen. Det underläge och förtryck 

vilket antas finnas mot kvinnor syns genom en fokusering på de möjligheter kvinnor inte har, 

det finns en brist på frihet och val. Kvinnor och män hålls isär i stor utsträckning under deras 

argumentation. Det tycks förekomma problem som inte kan appliceras på män, 

kvinnoproblem. Trots att man pekar på det kapitalistiska ekonomiska systemets som skyldig 

till det man uppfattar problematiskt finns det drag som pekar på annat. Man använder termen 

patriarkala krav vilket pekar på en annan influens än enbart den socialistiska som orsak till det 

samhälle kvinnor lever i. Det finns en antydan om att kvinnoförtrycket kan ha ett annat 

ursprung än enbart det ekonomiska. 

 

Strategi 

De krav som ställs för att förbättra kvinnors liv visar att man väljer att lyfta fram de idéer som 

talar för en utjämning mellan män och kvinnor. Fler av diskussionerna behandlar även 

uteslutande tillvägagångssätts för att ge möjligheter till enskilda kvinnor men lyfter inte fram 

klasskamp som en viktig ingrediens. Man resonerar kring att det finns en kvinnoroll och ett 

manssamhälle. Man kräver även respons och agerande från mannen, inte endast från det 

kapitalistiska samhället för att lösa de problem man uppfattar finns. Trots att man 

argumenterar med klasskamp och solidaritet mellan män och kvinnor för gemensam sak finns 

det indikationer på att en enskild kvinnokamp skulle kunna vara av värde. 

 

Idealtillstånd 

Det man eftersträvar att nå är ett samhälle fritt från klassförtryck, man pekar på det 

gemensamma ägandet och trycker särskilt på att detta skall gälla både kvinnor och män. De 

förbättringar som kommer av detta diskuteras dock mer utifrån en kvinnlig synvinkel än vad 

som vore väntat. Det tycks att det man önskar nå kommer att innebära frigörelse, jämlikhet 

och rättvisa för kvinnor mer än män. Många punkter man berör handlar uteslutande om de 

områden som man menat att kvinnor är mest utsatta eller förtryckta inom, en utjämning av 

klass tycks gå något efter en utjämning mellan kön.  
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4.3. 1979 

Verklighetsbild 

De svårigheter som framhålls i Kvinnobulletinen gäller näst intill uteslutande kvinnor, mäns- 

eller klassproblem lyfts inte fram. Kvinnors verklighet och den problematik den för med sig 

tycks härröra ifrån deras ställning gentemot mannen. Man anger att man ser kvinnoförtrycket 

som ett utslag av den kapitalistiska ekonomin men man pekar med tydlighet på ett samhälle 

skapat av och för män. Att män kan vara grunden till kvinnors situation demonstreras då man 

resonerar kring en patriarkalisk ordning i samhället och den ledande funktion som män har 

mot kvinnor. Man anger att förtrycket mot kvinnor alltid har funnits oberoende av 

samhällstyp, vilket tyder på en annan uppfattning än endast en med ekonomiska 

bakomliggande orsaker. 

 

Strategi 

Den förändring man förespråkar pekar på ett motstånd till manssamhället mer än ett motstånd 

till klassamhället. Man lyfter tankar som systerskap och solidaritet mellan kvinnor, åtgärder 

riktade enbart till kvinnor och framförallt är den enskilda kvinnans krav centrala. Man menar 

att kvinnor inte kan lita på andra än kvinnor för att få stöd för sin frigörelse, det finns nu en 

manlig taktik som man anser motarbetar kvinnors krav. Då man för in feminism i 

sammanhanget menas det att så krävs för en självständig kvinnokamp, feminismen anges 

alltså inte på något vis egentligen hjälpa en klasskamp. Termer som medvetandegörande 

pekar i samma riktning. 

 

Idealtillstånd 

Inom idealtillståndet pekar man på gemensamt ägande, avskaffande av storbolag såväl som 

allas rätt till arbete. Men man går in på mer kvinnligt specifika situationer, samhället skall 

anpassas efter kvinnor mer än efter klassutjämning. Det man vill frångå handlar i stor 

utsträckning om det man vill skall förändras för kvinnor, den av manssamhället skapade 

bilden av henne och det sexuella förtryck som följer på det. Man eftersträvar ett samhälle som 

värnar om kvinnan som hon är och som man önskar att hon skall kunna få vara. Detta syns då 

man åsyftar att det finns kvinnokultur som av allt att döma är skild från män och att denna 

kvinnokultur skall värnas om. 

 

 

 

 39



4.4. Komparation mellan åren 

Verklighetsbild 

1971-72 framgår Grupp 8:s beskrivning av kvinnors liv och leverne som en del utav ett 

gemensamt klassförtryck, man diskuterar mycket måttligt kring problem som skulle vara 

kopplade till kön. De få gånger man talar om kvinnoproblem menar man att detta inte går att 

lösa för sig, de problem som kan upplevas som kvinnospecifika är egentligen endast ett utslag 

utav ett kapitalistiskt förtryck emot arbetarklassen. Går man vidare till 1976 ser man att de till 

skillnad från 1971-72 faktiskt pekar på kvinnoproblem som en specifik händelse. Istället för 

att beskriva verkligheten utifrån enbart ett klassperspektiv närmar man sig en förklaring som 

rör kön som betydelse. Särskilt synligt under denna period är det faktum att man nu väljer att 

behandla kvinnor och män var för sig i större utsträckning, man talat mer om en ojämnställd 

situation mellan könen än mellan olika klasser i samhället. Att hålla isär kvinnor och män i 

högre grad tyder på att man tagit ett steg mot en annan uppfattning om samhället. Under 1979 

tar man det ett steg längre, nu anger man tydligt att kvinnans förtryck rotar sig i hennes 

ställning gentemot mannen vilket är ett utslag av en patriarkal ordning. Man omfamnar nu en 

grundläggande del av feminismen, det historiska och klass oberoende förtrycket från alla män 

i samhället, den patriarkala ordningen. 

 

Grupp 8:s bild av verkligheten börjar redan förändras 1976 mot vad som bör uppfattas som en 

feministisk riktning. Trots att gruppen fortfarande håller hårt på sin socialistiska grund sipprar 

ett nytt synsätt fram i resonemanget de för. Att de först 1979 benämner sig själva som 

feminister är utan tvekan det största steget, men 1976 använder man sig redan av termer som 

patriarkaltförtryck vilket tordes tyda på att man redan 1976 började skifta spår inom sin 

ideologiska grund. 

 

Strategi 

1971-72 håller man hårt på kraven om klasskamp och frigörelse för både män och kvinnor. 

Detta följer i stort med även under 1976 med viss modifikation. Man lyfter in det som rör män 

och kvinnor separat tillskillnad från 1971-72 då man behandlade kraven på enbart gemensam 

grund. 1971-72 var inte enskild kvinnokamp något som kunde ses som aktuellt eller 

nödvändigt, 1976 börjas det antyda att det kan finnas skäl för att separera kvinno- och 

klasskampen, att de möjligen kan innebär två olika saker. I de krav som lyfts ändrar man även 

1976 på vem som skall vara den svarande i frågan, från enbart kapitalismen ställs krav på att 

män måste göra en förändring i sig själva för att hjälpa kvinnans frigörelse. 1979 går den 
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övervägande delen av motståndet ut på att förändra manssamhället, man ändvänder 

fortfarande termer som solidaritet men detta har förvandlats från en arbetarklassolidaritet till 

solidaritet mellan kvinnor och systerskap. Nu är kvinnans kamp för frigörelse av absolut 

största betydelse, män benämns till och med nu som möjliga motståndare som taktiskt 

motarbetar densamma. Man talar inte längre om det gemensammas bästa som under 1971 och 

i viss mån även 1976 utan riktar sig på att motarbeta det som förrycker kvinnan, vilket man 

tycks i mer eller mindre utsträckning anse att mannen gör. 

 

De metoder för förändring man förespråkar skiljer sig mest mellan 1971 och 1979, 1976 

använder man fortfarande ett liknande resonemang kring sitt förfarande. Trots att man 1976 

använder sig av andra termer som manssamhälle tycks man fortfarande i hög grad hålla kvar 

vid det man hade kring 1971. 1979 däremot förändras det ordentligt då man fokuserar nästan 

uteslutande på kvinnors valmöjligheter för att förändra sin situation. 

 

Idealtillstånd 

1971 fokuserar man på att nå lika villkor för alla i samhället, kvinnor ges varken mer eller 

mindre plats inom detta resonemang. 1976 finns samma tankegångar kvar, gemensamt 

ägande, klassutjämning och planekonomiskt system som styrs utav medborgare. Men det 

finns tendenser som visar att man tror på ett samhälle med en annan slags kvinnoroll då man 

fokuserar på rättvisa mellan könen såväl som på rättvisa mellan klasserna. 1979 finns 

grundtankarna fortfarande kvar, man tror och hoppas fortfarande på ett socialistiskt samhälle 

men kvinnans frigörelse tycks vara av större vikt än arbetarens frigörelse. Man vill gå ifrån 

det man benämner som ett manssamhälle, man har bytt ut klassamhället mot detta. 1979 

identifierar man även något som särskiljer kvinnor och män, en kvinnokultur något som inte 

funnits under de tidigare nedslagen. 

 

Det mål man strävar efter 1971-72 är tydligt och innehåller inte några önskemål som rör 

kvinnor speciellt. Detta förändras redan 1976 då ger kön en betydande roll som faktor när det 

rör vad man vill åstadkomma, kön var snarare motarbetat under 1971-72. 1979 har man på 

många sätt helt bytt läge, man talar mer omfattande om kvinnor och mäns skillnader istället 

för som tidigare klasskillnader. I högre grad önskar man och använder termer som ämnar att 

kvinnor skall få det bättre. 
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4.5. Avslutande diskussion 

Grupp 8:s förändring sker officiellt 1979, detta framgår även i Kvinnobulletinens språk och 

formulering. Men det går att skönja en flört med feminismen tidigare än så. 1971-72 finns 

inga tydliga drag som skulle kunna tyda på någon omfattande tankeförändring men vid detta 

stadium använder man trots sin socialistiska bakgrund termer som kvinnoproblem. Att dessa 

används i en mer negativ klang innebär att de inte tagit det till sig som något de uppfattar som 

ett reellt område. Men det visar dock att man är medveten om att dessa resonemang finns på 

andra håll, detta kan med andra ord tyda på att man redan 1971-72 börjat lägga grunden för en 

förändrad idévärld. 1976 blir det tydligare att man influeras av feminismen som 

förklaringsmodell för den värld man uppfattar omkring sig. Detta sker under en kollision med 

det äldre synsättet som fortfarande är mycket tongivande. Den inställning man har under 1976 

är något motstridig ibland vilket tordes innebära att gruppen fortfarande var osäkra på 

huruvida feminism var vägen att ta. Den osäkerheten kan även grunda sig i det samhällsklimat 

som rådde. 1979 har man fortfarande inte lämnat allt de gamla bakom sig, man behåller 

många delar av den socialistiska grunden och man kompletterar med feminismen. 

Feminismen tycks dock vara det som står på översta hyllan. 

 

Grupp 8 gör en mjuk förändring mot feminismen. Inga val tycks vara förhastade i deras 

närmande, snarare är det en smygande försiktig balansgång. Utifrån analysen går det finna 

spår som antyder att balansakten dock tippar över mot feminism redan 1976 snarare än 1979. 

En reell förändring skedde med andra ord långt innan den officiella och uttalade. Att 

förändring sker sakta och gradvis bör vara väntat då snabba vändningar kan leda till förlorat 

stöd om medlemmarna inte längre känner igen den rörelse de är engagerade i. Detta kan även 

vara anledningen till att en ideologi inte tar för stora steg. Grupp 8 blev med stor sannolikhet 

påverkade av omvärlden där feministiska influenser fanns. 
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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka ge svar på hur och när Grupp 8 gick 

från att vara en socialistisk kvinnorörelse till en uttalad feministisk mellan åren 1971-79. För 

att kunna uppfylla detta syfte utgår jag ifrån frågeställningar som rör vilken bild Grupp 8 

förmedlade av vad de såg som verklighet för kvinnor, vilken strategi man skulle använda för 

att nå idealtillståndet, vilket utgör den sista frågeställningen. För att skapa en god bild görs 

först en översiktlig redogörelse för hur Sverige såg ut under perioden, den feministiska 

debatten samt vilken ideologisk plattform Grupp 8 presenterade 1968 och använde som 

utgångspunkt. Den idéanalys som genomförs grundar sig i Grupp 8:s egen tidning 

Kvinnobulletinen i vilken tre nedslag görs, 1971-72, -76 samt -79.  

 

1971-72 visar Grupp 8 en tydlig socialistisk inriktning inom frågeställningen, man uttalar sig i 

stor utsträckning om klasskamp och klassförtryck. 1976 har deras utgångsläge skiftat lite, man 

börjar blanda upp klasskamp med kvinnokamp och manssamhälle vilket pekar på en ny 

inriktning i deras tänkande. 1979 har klasskampen i stort sett ersatts av kvinnofrigörelse från 

patriarkalt förtryck. Det finns antydningar som dock visar att socialismen inte har frångåtts 

helt och fullt ännu. Analysen visar att Grupp 8 redan 1971 gör små steg i en riktning som inte 

enbart följer deras socialistiska grund. Man är dock mycket restriktiv med dessa resonemang. 

1976 börjar man på riktigt ana att Grupp 8 förändrar sin inställning och sina resonemang, man 

pekar nu på många problem som bör uppfattas som ett kraftigt steg mot en feministisk 

ideologi. Men de håller fortfarande vid denna tidpunkt hårt vid socialismen, något som 

påpekas återkommande. 1979 sker med självklarhet den största förändringen då Grupp 8 nu 

officiellt kallar sig för feminister. Men det finns fortfarande spår kvar av en socialistisk 

inriktning. Det resultaten tyder på är att Grupp 8 redan började skifta sin ideologi 1976 och att 

detta pågår successivt fram till 1979 och då är förändringen genomförd i sådan utsträckning 

att man benämner sig vara feminister, men en fullständig brytning med sina äldre tankegångar 

är inte gjord. Förändringen är med andra ord mycket långsam och försiktig, möjligen för att i 

största utsträckning behålla gamla sympatisörer och ändå kunna locka till sig nya. 
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