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abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska kvinnors kritik av det industriella
nattarbetsförbud som infördes 1909. Hur argumenterade kvinnor ur arbetarrörelsens
respektive den borgerliga kvinnorörelsen, och hur skilde sig kritiken åt i fråga om
argumentation och huvudsakliga motiv? Hur svarade man på diskursen om kvinnors särskilda
skyddsbehov? Det teoretiska ramverk som fått informera analysen har varit marxistisk
feminism, arbetskritik och Butlers teoretisering av sårbarhet. Med hjälp av ett diskurskritiskt
angreppssätt studeras och jämförs artiklar publicerade i tidskrifterna Morgonbris och Dagny.
Den metodologiska utgångspunkten är att studera problemframställningar av förbudet i fråga,
och studien visar att de båda tidskrifterna skilde sig radikalt åt beträffande argumentation och
motiv, även om de huvudsakligen tyckte lika i sak. I analysen presenteras några centrala
argumentationslinjer inom respektive riktning. De särskilda aspekter som tas upp är synen på
arbete och på den arbetandes skyddsbehov under den tidiga industrialismen, och vad dessa
skilda förståelser får för betydelse för emancipatorisk praktik.

Nyckelord: nattarbetsförbud, 1900tal, industriellt arbete, kvinnor, genusarbetsdelning,
skydd, diskurs, jämlikhet, marxistisk feminism, arbetskritik, ståndpunkt.

1.

INNEHÅLL
inledning

3

»lag om förbud för kvinnors användande
till arbete nattetid i vissa industriella företag»

3

syfte och frågeställningar

5

historisk bakgrund

5

tidigare forskning

7

genusarbetsdelning

9

»skyddet av kvinnor visade sig vara ett förtryck»

9

teoretiska utgångspunkter

11

marxistisk feminism

11

omfördelning eller erkännande?

12

arbetskritik

12

risk och sårbarhet

13

material & metod

14

presentation av material

14

fenomenologi & ståndpunkt

15

diskursanalytisk metod

16

analys

17

i. den goda arbeterskan

18

ii. »det för själ och kropp oöverkomliga»

20

iii. skydda de svaga!

23

iv. »våra kvinnliga arbeterskor»

26

v. kvinnosak i nationens intresse

27

vi. »rädda arbetsfriheten!»

30

diskussion

33

sammanfattning

34

slutreflektion

36

vidare forskning

37

referenser

38

2.

inledning
»lag angående förbud mot kvinnors användande
till arbete nattetid i vissa industriella företag»1

1909 beslutade Sveriges tvåkammarriksdag om yrkesförbud för kvinnor i industriellt arbete
mellan klockan 22 och 05. Sammantaget skulle den fabriksarbetande kvinnan »komma i
åtnjutande af oavbruten ledighet från arbetet under minst elfva timmar hvarje dygn». Lagen
kom att direkt påverka de drygt 3000 nattarbetande kvinnorna runt om i Sverige – cirka 5%
av alla kvinnliga industriarbetare – med särskilt avseende på kvinnor i välbetalda,
mansdominerade yrken.2 Många kvinnor förlorade sina arbeten och tvingades till sämre
avlönade och mer prekära anställningar. Rörelsen för särskild reglering av kvinnors arbete
växte fram i takt med kvinnors ökade delaktighet i det industriella arbetet. Den motiverades
bland annat av föreställningar om kvinnors fysiska svaghet och på så vis större behov av
lagar som skyddade dem från fabriksarbetets faror. Andra skäl som lyftes fram var kvinnors
viktiga roller som mödrar och hustrur.3
1906 genomdrevs en liknande skyddslagstiftning på internationell nivå, och
densamma skärptes senare som en konvention inom Internationella arbetsorganisationen
(ILO) vilket gav den ökad status och större utbredning.

Mitt intresse för frågan väcktes ganska naturligt givet mitt engagemang för klassrelationer,
arbetskritik och feminism. Mycket tidigare forskning har kartlagt konsekvenserna av
nattarbetsförbudet, internationella debatter om arbetarskydd och särlagstiftningar baserade på
föreställningar om könsskillnad. Denna har visat på en för många kvinnor brännande fråga
under tiden omkring förra sekelskiftet, som ofta hamnar i skymundan till förmån för frågan
om kvinnors politiska rösträtt. Man har visat på den massiva kritik som riktades mot förbudet
och som formulerades från såväl borgerligt feministiskt som socialistiskt håll. Relativt
utbredd är uppfattningen att den abstrakta jämlikheten var den faktor som fick kvinnor att
alliera sig över klassgränserna (eller, som fick »socialistiska feminister att alliera sig med de
1

SFS Nr:131, utgiven 1 december 1909. Lagen trädde sedan i kraft först 1911.
Siffror hämtade från en utredning utförd av FredrikaBremerförbundet, refererad till i Karlsson 2001:181.
3
En skyddslagsivrare och medlem i Centralförbundet för socialt arbete sammanfattar motiven på följande sätt: »[...] man
lagstiftar icke ensidigt med tanke blott på kvinnornas intresse utan med hänsyn till statens, nationens lyckliga utveckling.
Kvinnan måste skyddas, emedan hon är fysiskt svagare än mannen, emedan farorna af förråandet af hennes känslolivf äro
större och emedan naturen har gifvit henne plikter som mor och samhället som hustru. Staten kräfver, att alla dessa
säregenskaper skyddas mot förslappning eller undergång, enär statens eget fortbestånd i vitala punkter sammanhänger just
med deras värn och utveckling.» Se Marcus 1907:2425.
2

3.

marknadsliberala»4) – något som strider mot mina politiska intuitioner. Så här skriver en
forskare:
Debatten om nattarbetsförbudet nådde också Sverige i början av 1900talet. Här skedde det märkliga att
organiserade kvinnor, både socialdemokratiska kvinnor och borgerliga kvinnor tillsammans opponerade
sig mot att särbehandlas inför lagen. Jämlikheten på arbetsmarknaden såg de som principiellt viktig.5

Och såhär skriver en annan:
Women’s antagonism to these laws reflected their concern for equality [...] If early twentiethcentury
Scandinavian women could have used our vocabulary, they would have said that to use genderneutral
legislation in a gendered way was sexist.6

Ekonomi och socialhistorikern Elizabeth Roberts menar att moderna feminister ofta lyfter
fram arbetande kvinnors missförhållanden och ojämlika löner i relation till män, men missar
att ta upp arbetarkvinnornas egna attityder.7 De tankar jag själv ställs inför när det gäller
denna aspekt av den tidigare forskningen handlar om huruvida frågan om kvinnors nattarbete
kan reduceras till en fråga om formella rättigheter och principiell jämlikhet. Givet kvinnornas
skilda politiska ståndpunkter och klasstillhörigheter bör det finnas skäl att studera och
undersöka skillnader i kritiken. Mitt intresse för frågan rör sig med andra ord inte enbart
kring att undersöka hur nattarbetsförbudet antogs hota den abstrakta jämlikheten, utan också
vilka alternativa problemformuleringar som fanns. Jag undrar: går det att nyansera bilden av
svenska kvinnors kritik genom att studera andra typer av material än vad som tidigare
studerats?

Föreliggande uppsats kommer att undersöka den svenska arbetarrörelsens respektive
borgerliga kvinnorörelsens kritik av nattarbetsförbudet, och på vilka sätt de skilde sig åt.
Genom att anlägga ett arbetskritiskt perspektiv på den svenska debatten om nattarbetsförbud
för kvinnor hoppas jag kunna bidra till en bredare och djupare förståelse för synen på arbete,
emancipation och den arbetande kroppen i den tidiga kvinnorörelsen i Sverige, och på så sätt
kasta nytt ljus på och (eventuellt) omförhandla synen på denna historiskt viktiga fråga.

4

Wikander 2006a:172.
Karlsson 2001:27.
6
KesslerHarris et al. 1995:910.
7
Roberts 1988: 55.
5
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Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka den svenska arbetarrörelsens kvinnors respektive den
borgerliga kvinnorörelsens hållning i fråga om nattarbetsförbud, för att på så sätt utreda i
vilken mån olika fraktioner inom den tidiga kvinnorörelsen baserade sin argumentation på
överväganden bortom den liberala jämlikhetsdiskursen.8

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är:
―

Hur förhöll sig kvinnor inom den svenska arbetarrörelsen respektive den borgerliga
kvinnorörelsen till nattarbetsförbudet? Skilde sig deras argument och motiv åt?

―

Vad är utmärkande för synen på behov av skydd i den socialdemokratiska respektive
borgerliga kritiken?

―

På vilket sätt kan arbetarkvinnornas kritik tolkas arbetskritiskt, och vilka implikationer
får arbetskritiken för feminismens emancipatoriska projekt?

historisk bakgrund

Historikern Kjell Östberg beskriver i »Radikaliseringens vågor» perioden omkring förra
sekelskiftet som en folkrörelsens och de sociala kampernas tid. Tiden präglades av omfattande
internationell högkonjunktur, kraftig industriell tillväxt i Sverige och ökande spänningar inför det
stundande världskriget. Andelen industriarbetare och hantverkare i Sverige tredubblades mellan
18901910, fackföreningarnas medlemsantal mer än tiodubblades, och arbetarnas ökade
sammanslutningar utmynnade i flera omfattande strejker.

Jämte arbetarrörelsen växte flera

sociala folkrörelser fram – nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, och kvinnorörelsen. »Med
framför allt nykterhetsrörelsen i centrum växte det fram en kulturell och social miljö», skriver
Östberg, »där den bärande ideologin för det moderna borgerligt demokratiska samhället kunde
formuleras och få en folklig förankring över klassgränserna.»9 Etablerandet av den borgerliga
ideologin genom den med socialdemokratin förbundna folkrörelsetraditionen lade enligt Göran
Therborn grunden för »den svenska klasspolitikens typiska former».10 På samma gång som
tidens

klasspolitiska

klimat

karaktäriseras

av,

i

Therborns mening, »försiktighet»,

8

För kritiska feministiska diskussioner av liberala tolkningar av »jämlikhet», »frihet» och »individuella rättigheter» se t.ex.
Schwartzman 2010, Challenging Liberalism: Feminism as Political Critique; 1999, »Liberal Rights Theory and Social
Inequality: A Feminist Critique», Pateman 1988, The Sexual Contract, och Higgins 2004, Gender, Why Feminists Can't (or
Shouldn't) Be Liberals.
9
Östberg 2005:117.
10
Therborn 1989:354. Se vidare Östberg 1990, »Byråkrati och reformism: en studie av svensk socialdemokratis politiska och
sociala integrering fram till första världskriget.»
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reformvänlighet och förhandlingsvilja vittnar det om den antagonism som präglade samhället.
Den tidigare av överklassen dominerade ståndsriksdagen hade ett svalt intresse för frågor om
reglering av arbetet, men under 1880 och 1890talets expansiva framväxt av industrialismen i
Sverige började arbetarskydd diskuteras även av liberala riksdagsmän, som ett medel för
kompromiss och som skydd mot »det revolutionära hotet».11

Under början av 1900talet utgjorde kvinnors andel i det industriella arbetet omkring en
femtedel av den totala arbetskraften.12 Drygt 60% av de kvinnliga fabriksarbetarna var
anställda inom textilindustrin, andra arbetade inom tobaksindustrin, med livsmedel eller inom
tryckeribranschen.13 Många fackförbund mötte till en början kvinnlig organisering med
motstånd, varför relativt få kvinnor var fackligt aktiva. I många fall var det fackanslutna män
som förbjöd sina hustrur från att organisera sig. Tobaksarbetarförbundet gick 1884 ut med att
de ville »ställa harmoni mellan båda könen» och vädjade aktivt till kvinnors anslutning, men
på det stora hela var detta ett sällsynt uppslag.14 År 1907 utgjorde kvinnor ca. 9% av
medlemmarna i LO.15 Som konsekvens av kvinnliga arbetares uteslutning ur eller
marginaliserade position inom de mansdominerade fackförbunden bildades Kvinnliga
Arbetarförbundet år 1888 av kvinnorna bakom det två år tidigare grundade första kvinnliga
fackförbundet, Hemsömmerskor i Lund.16 1902 ombildades Kommittén för den kvinnliga
agitationen (instiftad 1900) till Kvinnornas Fackförbund. Kommittén hade, på uppdrag av
Stockholms allmänna kvinnoklubb, till syfte att öka den fackliga medvetenheten hos
arbetarkvinnor.

Som visat är tiden omkring förra sekelskiftet en historiskt viktig och avgörande epok, då
många av de arbetsmarknadsrelationer vi ser idag grundlades. Här grundlades även, som
Therborn säger, »den svenska klasspolitikens typiska former» och det socialdemokratiska
partiet genomgick ett slags byråkratisering med ökat intresse för reformism.17 Denna

11

Karlsson 2005:165.
Schmitz 2002:33. Detta motsvarade omkring 50 000 anställda, det hemindustriella arbetet ej inräknat. Mer än dubbelt så
många kvinnor arbetade som hembiträden, och majoriteten av alla kvinnor fanns inom jordbruket.
13
Karlsson & Wikander 1985.
14
Schmitz 2002:34.
15
Eduards 1977:55.
16
Ibid.
17
För en mer övergripande skildring se Östberg 1990. Jfr. även Åmark 1998.
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tidsperiod blir därmed viktig inte bara ur historisk synpunkt utan också för att skapa sig en
förståelse av hur arbetets organisering och synen på arbete ser ut idag.
tidigare forskning
Inom fältet för genusvetenskap och kvinnohistorisk forskning har flera viktiga bidrag
tillkommit gällande kvinnors arbete under 1800 och 1900talets industriella utveckling. Ulla
Wikanders inom området för nattarbetsförbud tongivande forskning har kartlagt både
kvinnors kritik av och debatter kring skyddslagstiftning i Europa och Sverige. Som
medredaktör för antologin Protecting Women: Labor Legislation in Europe, the United
States, and Australia, 18801920 har hon bidragit till att sammanställa flera internationella
forskares studier av särskilda skyddsbestämmelser riktade till kvinnor. Även Alice
KesslerHarris forskning på kvinnors industriella arbete har blivit tongivande på
internationell nivå. Den tidigare forskningen har bidragit till ökad förståelse för hur
skyddslagstiftningen för kvinnor medverkade i konstruerandet av kvinnors särskildhet, hur
denna särskildhet understöddes av såväl borgerliga familjeideal som den medicinska
vetenskapen och på vilket sätt begrepp som »moderskap» och »samhällsmoderlighet»
påverkade den allmänna opinionen.18

I Out to work beskriver KesslerHarris hur behov av arbetarskyddslagstiftning artikulerades
allt mer som industrialismen etablerades i Europa och USA, samt hur definitioner av »skydd»
förändrades över tid och i relation till skiftningar i arbetsmarknad och arbetsvillkor. Hon
beskriver även hur idén om behovet av skydd drog tydligare gränser mellan lagstiftare och
arbetare, fabriksägare och fackföreträdare – »beskyddare» och »beskyddade». Hon delar in
skyddslagarna i kategorierna reglerande respektive restriktiva, och visar hur de restriktiva
lagarna riktade sig nästan uteslutande till kvinnor och befäste kvinnors position som sekundär
arbetskraft. Med den förra menas lagar som ämnade skapa bättre och tryggare
arbetsförhållanden (lämpligare arbetsplatser, instiftade minimilöner, kortad arbetsdag,
kompensation vid olyckor, etc.); med den senare menas lagar som uteslöt vissa grupper av
arbetare från vissa typer av arbeten.19
18

Se bl.a. Wikander 1988; 1991; 2006a&b, KesslerHarris 1982; 1995; 2001, Hirdman 2001, Arvidsson 2002, Eduards
2007, och Tornbjer 2002.
19
KesslerHarris 1982:180 ff.
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Wikanders Feminism, familj och medborgarskap, där hon studerar ett trettiotal internationella
kongresser där nattarbetsförbudet diskuterades, visar på hur skyddslagsfrågan skapade
oförutsägbara allianser mellan kvinnor.20 Motståndet uttrycktes av såväl borgarklassens som
arbetarrörelsens kvinnor. En av de ideologiska riktningar Wikander urskiljer i sitt material är
den s.k. »oberoende feministiska linjen», vilken kan översättas som »jämlikhet med män
oavsett allt annat» – eller att »[k]vinnor skulle behandlas såsom män behandlades».21
Nattarbetsförbudsfrågan orsakade även splittring. KesslerHarris et al. beskriver hur frågan
om tillträde till arbetsmarknaden framför allt adresserades av välbärgade kvinnor, varför den
abstrakta meningen av jämlikhet, egalitära och individualistiska värden hade större betydelse
för dem.22 De fattiga arbeterskornas intressen åsidosattes ofta till förmån för det borgerliga
kvinnliga subjektets tillträde till arbetsmarknaden och offentligheten.23 Detta drev vissa
socialistiskt anslutna kvinnor till att vända sig mot kampen mot nattarbetsförbud och särskild
skyddslagstiftning för kvinnor, i solidaritet med arbetarrörelsens män och deras vilja.24 I
Sverige däremot, menar KesslerHarris et al., verkade även socialdemokratiska kvinnor för
jämlikhet genom att motsätta sig all form av lagstiftning som applicerades på ett
genussegregerande vis.25
Christina Carlsson å sin sida menar att historiska analyser saknar all grund för att tala
om ett gemensamt kvinnointresse vid den här tiden, givet hur fundamentalt olika
förutsättningarna för kvinnor med olika klasstillhörighet såg ut. Kapitalismen, menar hon,
bidrog till att konsolidera borgerliga familjeideal inom de högre samhällsklasserna, och
grundlade på så sätt en särskild syn på kvinnors arbete. Dessa ideal införlivades dock inte på
samma sätt inom arbetarklassen, där enförsörjarfamiljen som norm uppkom först senare.26
Lynn Karlsson visar i forskningsrapporten »Mothers as Breadwinners» på att den
övervägande majoriteten av de industriarbetande kvinnorna var ogifta och självförsörjande.27
Den tidigare forskningen har med andra ord kommit fram till att bilden av industriarbeterskan
som moder – eller i alla fall hustru – inte stämde överens med de faktiska omständigheterna,

20

Jfr. Karlsson 2005.
Wikander 2006a:172.
22
KesslerHarris et al. 1995:14.
23
Ibid.
24
Se bl.a. Wikander 2006a:136 f; 214 ff.
25
KesslerHarris et al. 1995:15.
26
Carlsson 1986a:65; 7279. Jfr. även Ohlander 2005:30.
27
Karlsson 1995.
21
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och hur denna realitet utgjorde hot mot rådande borgerliga familjeideal.
genusarbetsdelning

Utvecklandet av särskilda skyddslagar för kvinnor ses av Wikander som bidragande i att
konstituera kvinnor som en särskild typ av arbetskraft.28 Hennes forskning visar på hur
genusarbetsdelningen i det industriella samhället både byggs upp kring och speglar klassiska
föreställningar om könsskillnad och dikotomin mellan »det privata» och »det offentliga» –
och på genusarbetsdelningens därigenom upprätthållande funktion när det kommer till
systematisk underordning av kvinnor.29 Att isärhållandet – genusarbetsdelningen – betraktas
både som en förutsättning för och följd av hierarkisering kan ses som ett exempel på Yvonne
Hirdmans genussystem.30 Hirdman urskiljer bl.a. tre olika särskiljande principer där den
gemensamma nämnaren är det maskulinas norm: »man vs. ickeman», »man vs. ofullgången
man», och »man vs. kvinna». Fanny Ambjörnsson har kallat denna särskiljande praktik för en
assymetrisk isärhållning.31
Samtidigt som kvinnors formella och legala rättigheter utökades, t.ex. genom rösträtt
och tillgång till utbildning, begränsades deras möjligheter på arbetsmarknaden, vilket
markerar en asymmetri mellan det politisktnormativa och det ekonomisktmateriella
medborgarskapet.32 Begreppet »ekonomiskt medborgarskap» innebär, med Wikanders ord,
»en arbetsmarknad på vilken kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter» och
som saknar restriktiva, genussegregerande regler, lagar och praktiker. Liksom det politiska
medborgarskapet kännetecknas det ekonomiska av en formell och en praktisk sida: restriktiv
och särskild skyddslagstiftning har utgjort ett formellt hinder för kvinnors jämlika
ekonomiska medborgarskap; genusarbetsdelningen och andra normerande praktiker har
utgjort ett praktiskt hinder genom att särskilja och hierarkisera kvinnor och män.33
»skyddet av kvinnorna visade sig vara ett förtryck»34

Maria Arvidsson har studerat hur läkare beskrev och undersökte hälsofarliga faktorer i arbetet
omkring perioden för min studie. Under framtagandet av skyddslagar tillfrågades läkare
28

Wikander 2006b:12.
För vidare diskussion se bl.a. Dalla Costa & James 1972, The Power of Women and the Subversion of Community, Federici
1975, Wages against Housework; och 2004, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation.
30
Hirdman 2001.
31
Ambjörnsson 2011:33.
32
Wikander 1991:35.
33
Wikander 2006a:14 ff.
34
Min kursiv. Uttalande av kvinnosakskvinnan Maria Martin, refererat i Wikander 2006b:85.
29
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huvudsakligen om hälsofaror för kvinnor och barn. Intresset för statligt ingripande för skydd
av industriarbetare ökade under 1800talets andra hälft, varför diskursen om »yrkeshygien»,
enligt Arvidsson, kan förstås som ett redskap för att stärka nationen och etablera kulturell
stabilitet i en tid då arbetare krävde bättre förhållanden. Historikern Svenbjörn Kilander har
beskrivit detta som en tid präglad av tilltagande nationalism – för att skydda nationen mot
utländska intressen och konkurrensen på en allt mer global marknad ansågs statens
ingripande mot »det enskilda» vara av största vikt.35 Paradoxalt nog framhölls ofta den
enskildes förmåga att själv vårda sin hälsa i och utanför arbetet, genom att vidta försiktighet,
förhålla sig till ergonomiska rekommendationer och att ta tillvara på fritiden för bästa möjliga
återhämtning.36 Forskningsresultaten stödjer kopplingen mellan de av riksdagen framtagna
skyddslagarna, socialdarwinismen, nationalismen och borgerliga kulturella värden.37

Christina Carlsson, som studerat kvinnors organisering inom arbetarrörelsen och däribland
frågor som särskild skyddslagstiftning och nattarbetsförbud för kvinnor, identifierar en
konflikt mellan »samhällets reproduktionsbehov» och kapitalets intressen: lagstiftare m.fl.
argumenterade för skydd av kvinnor i linje med borgerliga familjeideal och i nationens
fortbestånds intresse, medan kapital och fabriksägare var kritiskt inställda mot en reglering
då kvinnor utgjorde »billig arbetskraft» – dvs. accepterade lägre löner.38 Hon förklarar vidare,
likt de marxistiska feminister jag kommer att presentera här nedan, att förståelsen av
kapitalismen som en total samhällelig struktur uppbyggd kring föreställningar om
könsolikhet, bör ligga till grund för alla analyser av kvinnors och mäns arbete,
genusarbetsdelning, etc.
Carol Lee Bacchi, som har studerat policys som syftar till att motarbeta kvinnors
ojämlikhet på arbetsmarknaden, beskriver hur framställningen av »kvinnors» ojämlikhet
tenderar att rama in problemet på ett sätt som förutsätter alla kvinnors lika ojämlikhet (och
ignorerar på så sätt frågor om dominans, klass och kolonialism).39 Hon menar därför att en
analys

av

kvinnors

arbetsförhållanden

alltid

bör

inbegripa

en

analys

av de

värderingsmekanismer som ligger till grund för ojämlikheten, för att inte riskera att

35

Kilander 1991, »Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring».
Arvidsson 2002:189. Man betonade t.ex. vikten av frisk luft, familjeumgänge, andliga övningar och skötsamhet i fråga om
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stabilisera den redan könade förståelsen av vad arbete innebär. Därför anser jag att
arbetskritiken och den marxistiska feminismen är viktiga teoretiska redskap för min analys.
teoretiska utgångspunkter
marxistisk feminism

För en förståelse av arbetets organisering under kapitalismen har marxistiska feminister
utvecklat teorier om kapitalistiskt och patriarkalt samberoende. Zillah Eisenstein som
myntade begreppet »kapitalistpatriarkat»40 har tillsammans med andra tvåsystemsteoretiker
kritiserats av bl.a. Iris Marion Young för att isolera kapitalismen och patriarkatet som två
separata system. Young föreslår istället en förening av dessa analysmodeller i vad hon kallar
för en »feministisk historiematerialism». Young förklarar vidare hur en sådan teori med
nödvändighet bör situeras historiskt och kontextuellt, av hänsyn till sociala och kulturella
skillnader.41 Synpunkten att kapitalismen som struktur inkorporerar flerfaldiga typer av
förtryck har vidareutvecklats av flera feminister som visat på det av kvinnor ofta utförda
obetalda och/eller reproduktiva arbetets betydelse för kapitalismen. Sociologen Joan Acker
understryker dessutom hur reformer för jämlikhet på arbetsmarknaden förutsätter ett redan
könat koncept om vad »arbete» är (dvs. som bygger på en särskild organisering av såväl
lönearbete/produktion som hushåll/reproduktion) och därför faran i att förhålla sig okritiskt
till reformer av detta slag.42 På samma sätt har flera marxistiska feminister understrukit
vikten av att överbrygga dessa dikotomier, och betona det dialektiska43 sambandet mellan den
»publika»/produktiva och »privata»/reproduktiva sfären (se ovan, not [29]). Detta samband
blir extra tydligt i fråga om skyddslagstiftningen för kvinnor, då liberala och konservativa
skyddslagsivrare beskrev hur kvinnors »särskilda plikter» riskerade att göra den arbetande
modern/hustrun till ineffektiv arbetskraft på dubbla fronter. Å ena sidan skulle hennes ansvar
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för barn och hem bli lidande av att arbeta natt på fabriken, å andra sidan skulle hon efter
hemarbetets slit komma uttröttad till industrin.44
omfördelning eller erkännande?

Filosoferna Nancy Fraser och Axel Honneth diskuterar i sin debattbok Redistribution or
Recognition? relationen mellan erkännande och omfördelning. Något förenklat kan vi förstå
erkännande som fördelning av juridisktkulturella rättigheter, och omfördelning som
fördelning av ekonomisktmateriella medel. Honneth ser erkännande som en fundamental
moralisk kategori till vilken kampen för omfördelning är en avart eller underkategori. Social
rättvisa antas alltså skipas genom distribuering av rättigheter och erkännande i abstrakt
mening. Fraser ser erkännande och omfördelning som samverkande (»cofundamental») och
tillika irreducibla dimensioner när det kommer till social rättvisa. Omfördelning antas säkra
de materiella förutsättningar som krävs för att uppnå idealet om jämlikhet, medan erkännande
sägs garantera dess intersubjektiva förutsättningar. Diskussionen av dessa polariserade
perspektiv leder fram till frågan om huruvida kapitalismen bör förstås som ett socialt system
som differentierar människor ifråga om klass oberoende av andra socialakulturella
värdesystem, eller som beroende av och sammanbunden med givna värderingsmekanismer
och assymetrier i fråga om erkännande. Fraser representerar en förståelse av kapitalismen
som i sig själv upprätthållande av ett ekonomiskt och ett kulturellt snedfördelande system.
Som marxistisk feminist hävdar hon därmed att kapitalismen är uppbyggd kring båda dessa
fördelningsmekanismer, och att hänsyn alltid bör tas till fördelningen av såväl
juridisktkulturella rättigheter som ekonomisktmateriella – men aldrig till bara endera.

45

Frasers och Honneths respektive förståelser av erkännandeomfördelning kommer att
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emancipatorisk kamp.
arbetskritik

Att arbetet idag omhuldas av en ideologi som spänner över hela det sociala spektrat, inklusive
genomsyrar i princip alla politiska riktningar, ser sociologen Roland Paulsen som en
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konsekvens av »den protestantiska arbetsetiken, industrialismens våldsamma arbetstvång,
modernitetens auktoritära barnuppfostran, socialismens 'rätt' till arbete, konservatismens
arbetsplikt, välfärdsstatens arbetslinjer och identitetspolitikens integrationsdiskurs».46
Framför allt diskursen om »rätt till arbete» och det han refererar till som »identitetspolitikens
integrationsdiskurs» är centrala för min analys. Men arbetsetiken, menar ekonomihistorikern
och författaren Linn Spross, bör också med nödvändighet förstås som grundad i arbetets
organisation, och inte enbart som attityder eller ideal.47 Kathi Weeks, professor i
genusvetenskap och »Feminist Studies», förklarar att det kapitalistiskt organiserade arbetet
inte bara förutsätter en särskild (genus)arbetsdelning med tillhörande värderingsmekanismer,
utan också producerar genusföreställningar och konstituerar maskulina, feminina,
»produktiva» och »reproduktiva» subjekt. Därför blir arbetskritiken relevant ur feministisk
synpunkt.48
Dessutom synliggör arbetskritiken inte bara frågor om exploatering, skriver Weeks i
sin bok The problem with work, utan leder även vidare till frågor om dominans.49 Hennes
arbete med att problematisera dels arbetets ideologi, eller arbetsetiken, och dels diskutera
arbete i relation till frågor om dominans, exploatering och marginalisering kan i min mening
läsas parallellt med Butlers teorier om sårbarhet och sårbarhetens ojämlika fördelning (se
nedan). Weeks pratar om »arbetets privatisering», vilket hon betraktar som en följd av
fokuseringen på människor som medborgare, legala subjekt, och rättighetsbärare snarare än
som arbetare. Detta arbetets privatisering bidrar till framställandet av arbete som en social
relation likt vilken som helst, snarare än som struktur.50 Vi kan se hur privatiseringen av
arbete som social relation ligger i linje med privatiseringen av sårbarhet som inneboende i
isolerade subjekt, snarare än som relationer av dominans och utsatthet.
risk och sårbarhet

I forskningsrapporten »Working without sacrifice» menar psykologiprofessorn Bridgette
Rickett att den feministiska forskningen hittills har varit relativt ointresserad av den kulturella
och politiska relevansen av »risk» i relation till kvinnors arbete. Rickett beskriver kvinnliga
anställdas olika strategier för att vinna legitimitet inom både mans och kvinnodominerade
46
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yrken, genom att positionera sig som starka och vifta bort frågor om faror eller risker i
arbetet.51 Studiens resultat kan ses som illustrerande för Judith Butlers förståelse av
»sårbarhet». Föreställningar om sårbarhet, menar Butler, väcker ofta motstånd – vi motsätter
oss bilden av oss själva som sårbara eftersom vi gärna vill betrakta oss själva som besittande
agens. Men är sårbarhet och agens oförenligt? Butler förstår sårbarheten som relationell: när
sårbarheten betraktas som inneboende hos vissa socialt konstruerade subjekt eller när den
»fördelas ojämlikt» blir den extra begränsande, ofta för redan underprivilegierade grupper.52
Att få lov att vara »svag» eller »sårbar» blir alltså en fördelningsfråga. Min egen uppfattning
är att viljan till svaghet eller sårbarhet, snarare än viljan till styrka, kan utgöra ett slags
motdiskurs till rådande arbetsideologiska strukturer. Dels genom att betona människors
samberoende, och dels genom att exponera svaghetens och sårbarhetens »motpol» – makten.
material & metod
presentation av material

Studiens empiriska material är hämtat från tidskriften Morgonbris, som representant för
kvinnliga arbeterskor, fackligt organiserade och socialister, och från Dagny, som var den svenska
kvinno och rösträttsrörelsens främsta plattform för idédebatt fram till 1912.53 På grund av de
båda tidskrifternas tydliga profilering föreföll mitt material vara en relativt naturlig avgränsning.
Morgonbris, som gavs ut för första gången 1904, utgavs till en början av Kvinnornas
fackförbund som var anslutna till LO. Efter ett positivt mottagande utökade man utgivningen till
först 4 nummer per år, och mellan 19071908 till 6 nummer per år, med en upplaga om
40006000 exemplar.54 När Kvinnornas fackförbund upplöstes år 1909 övertogs rättigheterna av
Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF), och tidningen fungerar numera som
medlemstidskrift och språkrör för det socialdemokratiska kvinnoförbundet Skvinnor.
Morgonbris var en stark och tongivande röst i samhällsdebatten, och vid sidan av
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SocialDemokraten och Arbetaren ett av de främsta pressorganen för den svenska
arbetarrörelsen.55
Dagny utgavs av FredrikaBremerförbundet (FBF) mellan 18861913 och kan ses som
en efterträdare till Tidskrift för hemmet som tidigare diskuterat olika kvinno och sociala frågor.
Vid 1907 övergick tidningen från att vara månadstidskrift till att ges ut varje vecka. I och med
grundandet av den ekonomiska föreningen Dagny började tidskriften utges, med stöd av flera
kvinnoorganisationer (däribland FBF), under namnet Dagny: tidning för svenska kvinnorörelsen
(19081913).56 Kvinnorörelsens mest brännande och aktuella fråga under den här perioden
ansågs vara kravet på kvinnors politiska rösträtt, och tidningen kan ses som ett centralorgan för
framför allt den borgerliga kvinnorörelsen även om arbetsrelaterade frågor diskuterades i viss
utsträckning.57

KvinnSam vid Göteborgs universitet har digitaliserat alla utgivna nummer av Dagny och de
första årliga upplagorna av Morgonbris fram till 1924. I båda tidskrifterna diskuterades
nattarbetsförbudet som mest under perioden 19071913. I efterdyningarna av första världskriget
skedde en hel del förändringar beträffande kvinnors arbetssituation, det socialdemokratiska
partiet splittrades i en revolutionär och reformistisk gren och en rad nya vänsterradikala rörelser
tog fart och startade egna tidskrifter. Frågan gällande kvinnors nattarbete togs på nytt upp till
diskussion under 1920talets senare hälft, men dessa nummer finns som sagt ännu inte
inscannade och ryms inte heller i mitt material.58 Materialet består av ett tjugotal artiklar i
Morgonbris respektive ett tjugotal i Dagny, som direkt berör nattarbetsförbudet eller
skyddslagstiftning för kvinnor. Alla finns inte refererade till i själva analysen, men de har
gemensamt utgjort grunden för att kunna identifiera olika diskurser.
fenomenologi & ståndpunkt

Analysen är inspirerad av feministisk ståndpunktsepistemologi och fenomenologi. Detta
kapitel är tänkt som en kort redogörelse för respektive inriktning, och som en metodologisk
bakgrund. Trots att min analys inte kommer att ha direkt tillgång till kvinnornas levda
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erfarenheter finns det, menar jag, skäl att ta hänsyn till deras skilda ståndpunkter och
grupperfarenheter.
Två utgångspunkter för den feministiska ståndpunktsepistemologin är kritiken av
maktrelationer och maktrelationers inverkan på kunskapsproduktionen, samt tron på att all
feministisk kunskap härstammar från erfarenheter.59 Marginaliserade grupper antas vara
situerade på ett sådant sätt att de formar en annan typ av medvetande än ickemarginaliserade
grupper, och forskning som rör framför allt maktrelationer bör därför alltid ta avstamp i de
marginaliserades erfarenheter.60 Ståndpunkter bör vidare förstås som gruppkonstruktioner
beroende av hur grupper förhåller sig till varandra i multipla strukturer av ojämlikhet och
skillnad, och ståndpunktsteorin bör därför ta hänsyn till olika, intersekterande och instabila
maktrelationer. Iris Marion Young menar att varje individ innehar multipla positioner inom
strukturer, vilket innebär att betydelser av förkroppsligad erfarenhet och förkroppsligat
medvetande är föränderliga över tid och beroende av kontext.61 Utifrån denna förståelsen
argumenterar Young för den fenomenologiska kategorin levd kropp som ett »rikare» och mer
»flexibelt»

koncept än kön/genus

för

att teoretisera

kring socialt konstruerade

grupperfarenheter. Däremot bör kategorin genus fortsatt appliceras på analyser av sociala
strukturer för ökad förståelse av könad makt och resursfördelning.62 Youngs omvärdering av
MerleauPontys begrepp innefattar en förankring av den levda kroppens orientering inom
sociala strukturer av arbetsdelning, makthierarkier och normer.
diskursanalytisk metod

Vald metod för uppsatsen är diskursanalys enligt Carol Lee Bacchis metod What's the
problem (represented to be)? Två utgångspunkter för den diskursteoretiska metodologin är att
perceptioner varierar mellan samhällen och epoker, och att vi med språkets hjälp skapar och
tolkar omvärlden på ett sätt som får materiella konsekvenser.63 Grundantagandet för
diskursteorin är att det inte är möjligt att direkt tala om någon »objektiv verklighet» – att
»sanningar» enbart kan sökas inom diskurser.64 Bacchis analysmetod tar avstamp i denna
epistemologiska uppfattning. Metoden är specifikt framtagen för analyser av policyförslag,
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och framhäver framställningen, eller konstruktionen, av problem som avgörande för vad de
får för lösningar. Snarare än att betrakta policys som föreslagna »lösningar» på existerande
»problem», menar Bacchi, bör vi skifta fokus mot en förståelse av policys som konstruktioner
av konkurrerande tolkningar eller representationer av »bekymmersamma» eller »störande»
omständigheter.65 Metoden kan sägas bidra till ökad förståelse för policyförslag och andra
problemframställningar som diskursiva praktiker inom vilka både problem och lösningar
konstrueras, snarare än som svar på »objektiva» förkonceptuella problem.66 Metoden syftar
inte till att ifrågasätta eller frånta omständigheter deras »problemstatus» eller deras
materialitet, utan söker dekonstruera de språkliga processer genom vilka problemen
framställs. Genom att se till hur problem framställs – vad som anses vara »det problematiska»
– kan vi skönja vilken slags politik som problemframställningen är förbunden med.67
I min egen analys bidrar metoden till att identifiera de underliggande ideologiska
motiv som motiverar kritiken från respektive håll. För att söka svaren på mina
forskningsfrågor kommer jag i min uppsats att undersöka hur problemet med nattarbetsförbud
för kvinnor framställs, dvs. vilka motiv som läggs fram, vad som impliceras och vad som
lämnas oproblematiserat.68 Genomförandet har huvudsakligen gått ut på att läsa, identifiera
olika teman eller diskurser, läsa om, omvärdera och urskilja de mest centrala temana för
respektive tidskrift. De teman som utkristalliserats som de mest frekvent förekommande
presenteras i analysen under sex separata underrubriker.
analys
Analysen är uppdelad i sex delar där de första tre är fokuserade kring centrala teman och
argumentationslinjer i Morgonbris, och de kommande tre presenterar några genomgående
teman och diskurser i Dagny. Det första kapitlet, »Den goda arbeterskan», är framför allt att
betrakta som ett slags språngbräda för resten av analysen: här visas dels exempel på
arbetarkvinnornas position inom arbetarrörelsen, och dels exempel på de skötsamhetsideal
som florerade inom såväl arbetarrörelsen som i den borgerliga offentligheten.
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i. den goda arbeterskan

Tidpunkten för studien var som tidigare nämnt en period präglad av framåtskridande och
folkrörelser. Ronny Ambjörnsson har beskrivit de skötsamhetsideal som rådde och påverkade
arbetarrörelsens ideal och självbild. Begreppet skötsamhet spelade mindre roll för personer ur
borgerliga miljöer – det var ett ideal som syftade till självkontroll, strävsamhet och
affektkontroll, och som framför allt riktade sig mot arbetarklassens kvinnor och män.69 Ett av
många exempel på skötsamhetsidealens utbredande i Morgonbris är följande sekvens, där
man som ett svar på föreställningar om nattarbetets amoraliska och degenererande
konsekvenser framhåller industriarbeterskornas »skötsamhet»:

Den gode professorn [Thyrén, riksdagsledamot i andra kammaren, min anm.] såg också i kvinnornas
nattarbete gränslösa faror för moralen särskilt och ville åt männen giva ensamt rätten till lastbarhet, som
även kvinnorna skulle hemfalla åt om de arbetade nattetid. Nå, det unna vi männen så gärna, men det är
också betecknande för vederhäftigheten i hr Thyréns påstående, att industriarbeterskorna icke tillägnat
sig männens ovanor, och icke heller har det bevisats, att nattarbetet gjort dem moraliskt defekta.70

Arbeterskorna framställs som både föredömliga och ordentliga(re än de manliga arbetarna),
vilket anges som skäl för kvinnors fortsatta möjlighet till nattarbete. Beverly Skeggs visar i
sin studie av arbetarklasskvinnor under Thatcherregimens England hur föreställningar om
skötsamhet och »respektabilitet» fortsätter att dominera och internaliseras av arbetarklassen.
Skeggs beskriver respektabiliteten som både klassmarkör och klassbörda, och som
sammankopplad med den borgerliga hegemonins »massifikation» av arbetarklassen i
industrialismens tidiga skede. »Individualitet», menar hon, tillskrevs endast den bildade och
moraliskt föredömliga medel och överklassen, varför respektabilitet blev ett eftersträvansvärt
ideal även hos arbetarklassen.71
Ambjörnsson beskriver vidare hur skötsamhetsideal infogades inom fackförenings
och arbetarrörelsen som ett å ena sidan potentiellt redskap för att vinna förtroende hos (eller,
»uppträda disciplinerat inför») arbetsgivaren, och å andra sidan som ett motiv för solidaritet
med andra »skötsamma» arbetare.72 I uppsatsens material syns tydliga kopplingar till dessa
strategier – inte bara i citatet här ovan framställs konstrueras arbeterskorna som ett »vi», med
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tydligt avstånd från de »mindre skötsamma» manliga arbetarna. Eftersom borgerliga
familjeideal projicerades på de kvinnliga arbeterskorna, vilka i hög utsträckning var ogifta
och/eller ensamstående mödrar, hade dessa kanhända ännu större anledning än manliga
arbetare att uppvisa skötsamhet och sedlighet. I själva arbetarklassen dock, hade borgerliga
familjeideal inte samma utbredning, och den förvärvsarbetande kvinnan/modern var en
självklarhet.73
Skötsamhetsdiskursen som Ambjörnsson diskuterar framkommer i materialet som
särskilt riktad mot kvinnorna inom arbetarrörelsen. De förväntades inte bara strida vid
männens sida i frågor som huvudsakligen anträffade männens intressen som juridiska
samhällsmedborgare och arbetare, utan även underkuva sig de lagar som den
socialdemokratiska partiledningen ville genomföra i syfte att reglera kvinnors arbete. I ett
nummer av Morgonbris utgivet omkring ett år efter att nattarbetsförbudet trätt i laga kraft
finns två artiklar publicerade där partiledaren Hjalmar Branting och riksdagsmannen Ernst
Söderberg vänder sig direkt till arbetarrörelsens kvinnor. I samband med den nya
arbetarskyddslagens inträde 1913, förklarar de, avskaffas de tidigare skyddslagarna från 1881,
1889 och 1900.74 Däremot slopas inte 1909 års lag om förbud mot kvinnors nattarbete.
Söderberg uppmanar Morgonbris läsare att »bli så förtrogna med lagen som möjligt, för att
kunna tillvarataga det skydd, som den är avsedd att lämna dem».75
I sin kritik av skyddslagarna efterfrågar många kvinnor moderskapsförsäkring, då
behovet av försörjning under den obligatoriska moderskapsledigheten anses vara en mer akut
fråga. Angående detta krav svarar Branting att kvinnornas situation visserligen är besvärlig –
då de är underkastade sex veckor obligatorisk ledighet efter barnsbörd utan statlig försörjning
– men att klassintresset bör gå först, och att kravet på moderskapsförsäkring därmed får
vänta tills det att den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen genomdrivits. Branting
uppmärksammar vidare att »massor av lågt avlönade kvinnor äro icke nu med i sjukkassorna
och komma näppeligen dit förr än det blir tvång att vara försäkrad mot sjukdom». Han
förklarar att det är de arbetande kvinnornas yttersta plikt att vid mannens och partikamratens
sida kämpa för allmän obligatorisk sjukförsäkring: »Att de arbetande kvinnorna själva måste
bidraga till denna [allmänna, min anm.] försäkring ligger i sakens natur och kan väl ej tänkas
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möta opposition [mina kursiv.]».76 Dessa hårda ord kan ses som ett uttryck för den
paternalism som dominerade inom det socialdemokratiska partiet och speglar resultatet av de
skötsamhetsideal som syftade till kollektiv aktion i »klassens» (läs: männens) intresse.77
Brantings vädjan till de kvinnliga arbeterskorna om att utveckla bättre »vetande och omdöme
vid sidan av känslor och stämningar» ligger helt i linje med rådande skötsamhetsideal, och
avståndstagandet från »drifter» och »affekter».78 Det finns, som vi kan se, ett nära samband
mellan den typ av föreställningar som projicerades på arbetarklassen och den typ av
föreställningar som projicerades på kvinnor. Jag kommer senare i uppsatsen att återkomma
till hur föreställningar av detta slag florerade inom den borgerliga kvinnorörelsen, samt hur
dessa föreställningar kom att motivera dess kritik av nattarbetsförbudet (se »Våra kvinnliga
arbeterskor»). Till att börja med kommer vi att se närmare på hur kvinnorna i Morgonbris
argumenterade mot nattarbetsförbudet, för utökad allmän skyddslagstiftning och på vilka sätt
deras kritik kan läsas både som svar på och motstånd mot diskursen om »den goda
arbeterskan».
ii. »det för själ och kropp oöverkomliga»

Den kanske mest framträdande argumentationslinjen i arbetarkvinnornas kritik, är den om
rätten till medel för den egna försörjningen. Marxistiskt och agitatoriskt skolade, som ju
många av Morgonbris skribenter var, framhöll de alltid de materiella aspekterna av
nattarbetsförbudet, bl.a. genom att visa på redan undermåliga arbetsförhållanden inom
industrin och de ännu värre betraktade villkor som väntade de kvinnor som riskerade att
förlora jobbet till följd av förbudet. Tätt sammanbundet med denna kritik står beskrivningar
av arbetsbördan och behovet av allmän skyddslagstiftning. Arbetet beskrivs ofta som »tungt»,
»slitsamt», »hälsofarligt» och »omänskligt», och skyddslagar som ämnade ingripa mot
arbetets hälsofarlighet ansågs därför vara till gagn för alla arbetare oavsett kön.
Betraktade som regleringar av arbetstiden kan kraven på utökat allmänt arbetarskydd
ur arbetskritisk synpunkt förstås som ett motstånd mot det kapitalistiskt organiserade
industriarbetet som sådant.79 Citaten nedan visar på den allmänna uppfattningen om den
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kapitalistiska utvecklingens och industrialismens destruktiva konsekvenser för den arbetande
kroppen:

Allt är ej väl beställt inom ett samhälle, då en större eller mindre del av dess medlemmar äro hänvisade
till ett arbete, som nödvändigt måste medföra allvarlig fara för hälsa och liv [...] Ohygieniska
arbetsmetoder och arbetslokaler, nattarbete, för lång arbetstid och en allt för knapp avlöning höra till de
ogynnsamma omständigheter, som i all synnerhet, om flera av dem samverka, göra att många
industriarbetare bli nedbrutna i förtid, få sin motståndskraft mot sjukdomar minskad, sitt liv förkortat.80

Den kolossala utveckling, som det industriella arbetet undergått under senare tider, har naturligtvis
åstadkommit ett stort socialt intresse för alla dem, som förtjäna sitt levebröd som fabriksarbetare.
Farorna vid detta arbete äro så stora, att lagstiftningen tvingas till att ingripa med skydds och förbudslag
för att skydda fabriksarbetande mäns, kvinnors och barns liv och välbefinnande. Många år förflöto
innan man kom att erkänna detta, och många äro de, såväl vuxna som barn, som andligen och
lekamligen gingo under för »Kung Damps» tyranni, därför att man icke i tid sökte bekämpa och
övervinna hans följd av ohälsa, omänskligt släp, kvinnoförbrukning och barnmissbruk.81

Fabriksinspektrisen Julie Arenholt beskriver här hur människor bokstavligen går under för
industriarbetet, och understryker behovet av utökade skyddsbestämmelser för såväl
fabriksarbetande män som kvinnor och barn. Framför allt nattarbetet framställs som särskilt
tärande. »Den nattvakande kvinnan/modern» är en återkommande symbol för slit och
överbelastning.82 Däremot förekommer det få personliga vittnesmål om nattarbete i
materialet.
Trots denna uppenbara kritik av arbetets organisering tillskrivs industriarbetet en
särskild »status», vilket är gemensamt för arbetarrörelsens såväl som den borgerliga
kvinnorörelsens kvinnor. Antagandet om att nattarbetsförbudet skulle leda till att kvinnors
arbetskraft skulle minska i värde, och att deras möjligheter på arbetsmarknaden överlag skulle
försämras, utgjorde särskild fara då man riskerade att tvingas söka sig till det sämre avlönade
och okontrollerade hemindustriella arbetet eller bli arbetslös. För arbetarklassens kvinnor
innebar detta ett direkt hot mot den egna överlevnaden, och en central skillnad mellan
densamma och den borgerliga kvinnorörelsen är hur argumentationen främst kretsar kring
behovet av de egna försörjningsmöjligheterna.
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Den socialdemokratiska kvinnokongressen 1907 fastslog att den skyddslagstiftning
som ämnar ingripa mot industriarbetets hälsofarlighet skulle vara till gagn för alla utan
avseende på kön, men att särskilda skyddsbestämmelser för kvinnor skulle resultera i
minskad anställningsbarhet och förlorade försörjningsmöjligheter för redan utsatta grupper av
kvinnor.83 Kännedom om hur liknande reformer i andra länder drivit redan fattiga arbeterskor
ut ur relativt välbetalda yrkesområden och hur dessa tvingats till sämre och otryggare
anställningar, lyfts ofta fram som underlag för Morgonbris kritik.84 Som Arvidssons forskning
visat var de industriarbetande kvinnorna i Sverige i hög utsträckning ogifta och
självförsörjande. Till skillnad från i den borgerliga kritiken av nattarbetsförbudet, där arbete
tillskrivs vissa frigörande egenskaper, finns den här typen av romantiska framskrivningar av
arbetetisig inte representerade i Morgonbris. Istället framhävs kvinnans nöd, ansvar för och
skyldighet att sörja för anhöriga – något som rör ogifta kvinnor såväl som änkor, eller gifta
kvinnor om mannen förslagsvis »är sjuk, arbetslös eller oordentlig eller helt enkelt har för
knapp avlöning».85 Så här skriver man i ett nummer, efter en resolution fattad vid den
socialdemokratiska kvinnokongressen:
Motiven till kvinnornas motvilja mot lagen är i främsta rummet, ganska naturligt, av ekonomisk art.
Och huru mycket man än framhåller den ideella sidan av saken: den vackra tanken om skydd för de
svaga kvinnorna [...] så tro vi ändå att kraven på skydd för existensmöjligheterna är minst lika viktiga,
om de än ej kunna omsättas i så vackra ord.86

Vi kan med andra ord sammanfatta det som att arbetets främsta förtjänst utan tvekan var den
arbetandes lön. Problemet med den restriktiva lagstiftningen framställs huvudsakligen som av
ekonomisk natur, och inte som kritiskt ur abstrakt moralisk synpunkt (jag kommer att
återkomma till en diskussion av denna distinktion under rubriken »Rädda arbetsfriheten!»).
Som den tidigare forskningen visat bidrog frågan om nattarbetsförbud inte bara till att bilda
allianser, utan orsakade även splittring mellan olika politiska grupper. Liberala förtecken
motiverade i viss utsträckning socialistiskt organiserade kvinnor till att positionera sig mot
den borgerliga kvinnorörelsen.87 »Denna ståndpunkt», skriver man i Morgonbris angående
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ställningstagandet mot nattarbetsförbud, »är ingen följd av någon slags feminism, utan ett
utslag av rent mänsklig självupphållelsedrift.»88
iii. skydda de svaga!

Vi har sett hur arbetet i sig beskrivs som både riskfyllt, tungt och omänskligt. Innebar detta
att den enskilde arbetaren betraktades som mindre sårbar eller svag? I detta kapitel kommer
jag att diskutera de i Morgonbris representerade kvinnornas syn på svaghet i relation till
Butlers teorier om sårbarhet. »Svaghet» är ett framträdande koncept inom såväl den
borgerliga som arbetarrörelsens kritik av nattarbetsförbudet, vilket kan tänkas motiveras av
lagstiftarnas, läkarvetenskapens och de borgerliga kvinnoidealens centralisering kring kvinnor
som fysiskt svaga och/eller i behov av skydd. Jag använder begreppet »svaghet» parallellt
med »sårbarhet», då de enligt min uppfattning kan tjäna samma syfte. Med utgångspunkt i
borgerliga kvinnoideal, men även de skötsamhetsideal som förekom inom arbetarrörelsen, kan
vi se hur (kvinnors) svaghet av den breda massan inte enbart karaktäriseras som fysisk, utan
även som moralisk eller känslomässig.
I Morgonbris däremot, tillskrivs svagheten ett särskilt kön, ett argument som drogs till
sin spets i fabriksinspektrisen Julie Arenholts utrop: »Skola de svaga beskyddas, så beskydda
dem, vare sig de äro män eller kvinnor, men sätt icke hinder i vägen för de starka, som vilja
och kunna arbeta!»89 Implikationen om att kvinnor inte skulle vara specifikt svagare än män
kan ses som ytterligare ett led i att konstruera en bild av den goda arbeterskan: hennes
kapacitet och vilja att arbeta gjorde henne lämplig och utan särskilt behov av statligt skydd.
Yttrandet rymmer likväl ett krav på något slags skyddsnät för »de svaga» – de som inte kan
arbeta – som ligger i linje med det breda stödet för moderskaps och sjukförsäkringsfrågan.90
Arenholt problematiserade vidare det faktum att man inte ville lyfta frågan om kvinnors
hemarbete som hon beskrev som mer ansträngande, vilket leder in på temat om lagens
omfattning och den generella definitionen av svaghet: svag är den som inte är organiserad!

Som tidigare visat var endast en bråkdel av de arbetande kvinnorna fackligt organiserade vid
den här tiden. Vad som ansågs vara särskilt bekymmersamt med nattarbetsförbudet var att det
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främst skulle komma att drabba yrkesområden där kvinnor faktiskt hade möjlighet att
organisera sig. Inom yrkeskategorier såsom typografer, bokbindare och sömmerskor var
många kvinnor fackligt anslutna och hade framförhandlade yrkesavtal angående t.ex.
skiftarbete. De kvinnliga typograferna, en av de yrkeskategorier som kom att hårdast drabbas
av nattarbetsförbudet, förklarar Anna Sterky, »äro alla organiserade och ha samma lönevillkor
som de manliga arbetarne».91 I citatet här nedan beskrivs de fackanslutna arbeterskorna som
»starka nog att kunna skydda sig själva»:
Förslagets syftemål är att under namn av skydd inskränka arbetsområdet för en del kvinnor, vilka aldrig
begärt ej heller behöva ett sådant skydd, därför att de flesta av dessa genom sina fackorganisationer
anse sig starka nog att kunna skydda sig själva.92

Man motiverade även kvinnornas organisatoriska styrka genom att lyfta fram exempel på
facklig kamp, strejker och övriga landvinningar.93 Detta kan, mot bakgrund av diskussionen
om Butlers sårbarhetsbegrepp förd ovan (under rubriken »Risk och sårbarhet»), förstås som
följande associationskedja:
styrka/agens

inte sårbar/svag

inte i behov av (externt) skydd

Intressant nog förekommer den här typen av kritik parallellt med kravet på allmän
skyddslagstiftning, vilket kan ses som något paradoxalt. Man menade alltså att kvinnorna å
ena sidan via sina fackliga organ var »starka nog» att »skydda sig själva», men å andra sidan
att en allmän och statlig (könsneutralt applicerad) reglering av arbetet likväl kunde vara på sin
plats. »Styrka» respektive »svaghet» handlar i den här bemärkelsen om förmågan att värna
sina (grupp)intressen: »styrka» blir synonymt med möjligheten att i eget intresse
framförhandla lämpliga arbetsvillkor, »svaghet» blir synonymt med den utsatthet som faller
på den som inte har samma möjligheter. På så sätt kan vi sluta oss till att betydelsen av
»svaghet» här inte handlar om individuella förutsättningar och/eller egenskaper utan är av
materiell och relationell natur.94
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Vidare svarade man på föreställningar om svaghet genom att peka på de som inte
omfattades av skyddslagstiftningen:
Om det är skyddslagstiftningens mening att skydda de svaga, så har man börjat i galen ända. De
svagaste är hemarbeterskorna [...].95
[Industriarbeterskornas] ansträngande men dock vällönade arbete möjliggör för dem att tillfredsställa
livets krav långt bättre än de dåligt betalda hemarbeterskorna kunna göra.96
Lagen skulle därför knappast åstadkomma annat än att hindra kvinnorna från det bäst avlönade
nattarbetet. De illa lönade bleve kvar.97

Jag diskuterade ovan »den nattvakande kvinnan/modern» som en kulturell symbol för
utmattning och elände. »Hemarbeterskan» kan ses som ytterligare en sådan symbol – dessa
kvinnor saknade ofta möjlighet att organisera sig, deras arbete skedde under okontrollerade
förutsättningar och det var illa betalt.98 Att kvinnor i de mest prekära och okontrollerade
yrkena inte omfattades av lagens »beskydd» blir intressant ur två synpunkter. För det första:
detta kan ses som ett exempel på hur sårbarheten fördelas ojämlikt, varför Morgonbris
invändningar mot lagens begränsningar kan läsas både som en solidaritetshandling med
hemarbeterskorna och som en motståndshandling inriktad mot omfördelning av sårbarheten.
För det andra: genom att peka på luckorna i lagen, dras fokus inte bara till den ojämlikt
fördelade sårbarheten utan även till det syfte vilken denna särskilda fördelning kan tänkas
fylla. Nattarbetsförbudet omfattade inte arbete inom den »reproduktiva» sfären – hemmet –
och därigenom inte arbete som tjänade borgarklassen. Det omfattade inte heller uppgifter som
traditionellt sett utförts av kvinnor – såsom service, städ, vård och omsorgsyrken, m.fl.
Genom att karaktärisera de industriarbetande kvinnorna som »för svaga» för manligt kodade
arbeten, och genom att inte betona svagheten hos de kvinnor som befann sig inom kvinnligt
kodade arbeten, konsolideras genusarbetsdelningen. Ur ett marxistiskt feministiskt perspektiv
kan vi förstå det som att den ojämlikt fördelade sårbarheten konstituerar »produktiva»
respektive »reproduktiva»

subjekt,

och därmed upprätthåller distinktionen mellan
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produktionens olika »sfärer». Detta innebär i sin tur en konsolidering av kapitalismen som en
differentierande struktur.99 Arbeterskornas kritik av hur förbudet inte omfattade vissa (mer
utsatta) yrkesgrupper kan således ses som ett motstånd mot, eller som ett sätt att överbrygga,
denna dikotomi.
iv. "våra kvinnliga arbeterskor"

Kritikerna i Dagny höll i stor utsträckning med arbeterskorna i sak – arbetet betraktades ofta
som ohälsosamt och skadligt, men som en viktig källa till inkomst och medel för den egna
överlevnaden. Det som skiljer den borgerliga kritiken från den socialistiska är snarast de
ideologiska motiven bakom kritiken, synen på arbete, på frigörelse och på rättvisa. Vi kan
med lätthet konstatera att ytterst få av dessa kvinnor själva var arbetare – många kom från en
borgerlig bakgrund. Vi kan därtill se det som att de borgerliga kvinnorna talade för men inte
som arbeterskor. Eller, rättare sagt, som kvinnor – för kvinnliga arbetare.
Arbetarklasskvinnorna beskrevs inte sällan som obildade och amoraliska, varför man i
artiklar om arbeterskornas förhållanden ofta lyfte förslag på olika »hygieniska åtgärder».100
En artikel som återger resultatet av en enkät om finska arbeterskors bostadsförhållanden
förklarar t.ex. hur »[t]rångboddhetens olägenheter förvärras ytterligare däraf, att män och
kvinnor, ej tillhörande samma familj, okontrolleradt sammanbo».101 Antalet ogifta mödrar och
utomäktenskapliga barn betraktades som ett problem ur nationell och hygienisk synpunkt,
men att nattarbetet i synnerhet skulle bidra till »sedlighetsnivåns sänkande» ifrågasattes.102
Att Dagny – trots detta misstänkliggörande av arbeterskorna – öppnade upp för
samarbete i frågan, kan enligt mig ses som ett strategiskt tilltag. Patricia Hill Collins
beskriver i Fighting words hur privilegierade grupper kan appropriera »the standpoint of
others» för att på så sätt öka den egna kunskapen, men överge den politik som är förbunden
med den underprivilegierades position.103 På ett liknande sätt kan vi se hur de borgerliga
kvinnorna låter den egna kritiken informeras av arbeterskornas erfarenheter, men utan att
problematisera föreliggande klasskonflikt.104 Detta fungerar på följande sätt: 1) man betonar
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arbeterskornas »närvaro», och skänker erkännande till den socialistiska kvinnokampen qua
kvinnokamp.105 På så sätt kan den socialistiska kritiken utgöra stöd för de borgerliga
kvinnornas kritik, och en grund läggs för gemensam kamp, med utgångspunkt i en gemensam
erfarenhet – erfarenheten »kvinna». 2) man påtalar arbeterskornas rysliga bostads och
arbetsförhållanden, men inte så mycket i arbeterskornas eget intresse som i nationens.
Nattarbetsförbudets omedelbara konsekvenser för den arbetande klassens kvinnor, beskrivs i
den borgerliga kritiken snarast som ett problem ur nationell synpunkt, eller med hänvisning
till bristande »likställighet» mellan könen (jag återkommer till detta). 1) innebär att de
aspekter av arbeterskornas erfarenheter som stödjer den borgerliga linjen erkänns. Däremot
erkänns inte de erfarenheter som inte kan assimileras till samma funktion (t.ex. erfarenheter
av arbetet som i sig självt destruktivt). 2) innebär ett kvalificerande av stödet i 1), samt tycks i
viss mån instrumentalisera de frågor som arbeterskornas erkända erfarenheter väcker. Dessa
erfarenheter tycks dock inte ensamt kunna motivera en jämlikhetsorienterad liberal politik,
utan verkar kräva ytterligare stöd av idén om jämlikhet som till gagn för nationen, vilket vi
snart ska komma in på.
Genom att centrera debatten kring den gemensamma erfarenheten i egenskap av
kvinnor och rättssubjekt, lyckades man alltså översläta klassmotsättningar och uppfylla
behovet av ett gemensamt feminismens subjekt – det klasslösa subjektet »kvinna» – för att
driva sin egen politik, vilken i sin tur gynnade de egna materiella intressena.
v. kvinnosak i nationens intresse

Jag kommer nu övergå till att beskriva på vilka sätt argumentationen i Dagny går i
nationalismens och särartens tecken. För att få en känsla för den borgerliga kvinnorörelsens
mål och syfte, kan vi se till en artikel av riksdagsledamoten och »vänstervilden» Carl
Lindhagen. Där sägs kvinnorörelsens främsta, överordnade mål vara kvinnans »utträde i det
sociala lifvet» och att hon skall »taga sin halfva anpart av samhället».106 Denna riktning
påminner om vad Wikander beskrev som en »en oberoende feministisk linje» (se ovan). Men
förhandlingen om jämlikhet mellan könen bygger inte enbart på den abstrakta jämlikheten
som ett värde i sig själv, utan antas även gynna nationens intressen: kvinnans plats är vid
»Arbeterskekonferensen i Stockholm», 1911 nr. 43 »Kvinnorna och förvärfsarbetet», 1909 nr. 6 »Motioner i
nattarbetsfrågan».
105
I t.ex. artikeln från arbeterskekonferensen i Stockholm, nr. 46, återges arbetarklasskvinnornas synpunkter i en
sammanfattande mening, som huvudsakligen går agera stöd för den borgerliga kritiken.
106
Dagny 1908 nr. 20 »Riksdagens beslut i nattarbetsfrågan. Herr Lindhagens motion».

27.

mannens sida, hennes rättighet såväl som skyldighet är att ta gemensamt ansvar för
samhällsutvecklingen och produktionen.107 På första kammarens påstående om att motståndet
mot förbudet ur kvinnosakssynpunkt »enbart» motiverades av viljan till jämlikhet mellan
könen svarar man i Dagny att:

[...] kvinnorna förstå skyddslagstiftningens stora betydelse och att de icke af ensidigt
likställighetssträfvande ställa sig fientliga mot nyttiga reformer på denna väg, om dessa äro av den art,
att kvinnorna icke blifva sämreställda än männen i konkurrenskampen, men att de fasthålla, att
nationens och släktets väl bättre tillgodoses genom positiva åtgärder till förbättrande av af kvinnans
ställning än genom negativa, som kringskära hennes förvärfvsmöjligheter.108

»Icke af ensidigt liskällighetssträfvande» motsätter man sig särlagstiftningen, och
argumenterar för att nattarbetsförbudet likväl riskerar att påverka »nationens och släktets
väl». Helt utan att utesluta att nationalistiska ideal kunnat florera även inom arbetarrörelsen
drar jag slutsatsen att, vad mitt material beträffar, den borgerliga kvinnorörelsen använde sig
av »nationen» och »släktet» som stöttepelare för deras kritik av nattarbetsförbudet. Vad som
underförstås här är helt enkelt att »nationens och släktets väl» bäst försäkras genom
kvinnornas väl. Man lyfter t.ex. argumentet att »undernärda kvinnor föda svaga barn».109 I
samhällsmoderlighetens och de borgerliga familjeidealens tecken betonas kvinnans
empatiska, omvårdande och moraliska överlägsenhet och därigenom hennes viktiga funktion
som barnaföderska och fostrarinna. Kvinnans/moderns bästa blir således synonymt med
samhällets och nationens bästa:

Om en mor går ut från hemmet för att arbeta i fabriken, är detta i flertalet fall ett ojäfaktigt vittnesbörd
att hemmet och barnen behöfva hennes arbetsförtjänst. Skulle nu denna – låt vara genom en välment
lagstiftningsåtgärd – förloras eller förminskas bli äfven barnen lidande därpå [...].110

I detta utlåtande ser vi hur barnens och därmed det kommande släktets välmående, antas gå
genom den arbetande modern. Värnandet om kvinnan som moder blir extra tydligt i följande
sekvens:
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Dagny 1909 nr. 20 »Till nattarbetsfrågan». För liknande uttalanden se bl.a. 1911 nr. 25 »Finska nattarbeterskor. En
intressant enquête» och 1911 nr. 43 »Kvinnorna och förvärfsarbetet».
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Om hänsynen till den ökade tid för hemsysslornas skötande, som en begränsning af arbetstimmarna i
fabriken skulle medföra, i någon mån för mödrarna motväga risken af en speciell skyddslagstiftning,
återstår den stora gruppen af ogifta fabriksarbeterskor eller arbeterskor utan plikter mot hem och barn.
Gent emot dessa saknar ett förbud för nattarbete hvarje berättigande [...].111

Här speglas två intressanta aspekter av den borgerliga kritiken: dels det särskilda intresset för
kvinnans »plikter», och dels synen på sårbarhet och vem/vilka som anses vara i behov av
skydd. Till att börja med tillerkänns nattarbetsförbudet ingen som helst status som faktiskt
beskydd – istället saknar det »hvarje berättigande» – när det kommer till de ogifta och/eller
barnlösa kvinnorna. Detta pekar för det första mot en instrumentell förståelse av
skyddsbehovet: behovet av skydd tycks anses som särskilt viktigt för de kvinnor som har
särskilda »plikter» att uppfylla (vilka i sin tur anses få sitt värde från hur de säkrar nationens
fortbestånd). »Skyddet» fungerar därmed som ett medel för att säkra dessa särskilda plikters
utföranden. Det pekar för det andra på en mer djupgående moralisk värdering: via det att
skyddsbehovet tycks vara som störst när det kommer till att säkra kvinnors funktioner i
nationsintresset, tycks bara de kvinnor som har särskilda »plikter» vara förtjänta av, eller ha
rätt till, skydd. Sårbarheten fördelas därmed ojämlikt.112 En marxistiskt feministisk tolkning
skulle kunna hävda att värnandet av kvinnan förstådd primärt som moder och/eller
reproduktiv arbetskraft gynnar såväl »samhället»/nationen som produktionen – den kvinna
som saknar denna omedelbara funktion kan därmed nyttjas i produktionen, eftersom att hon i
övrigt antas »sakna värde» för nationen och produktionssfären. Tilläggas bör dock att
uppfyllandet av de borgerliga familjeidealen i rollen som moder tycks betraktas som något
mer eftersträvansvärt än en roll i produktionen.

I somliga fall var man direkt skeptisk mot arbetets hälsovådliga inverkan och refererade till
yrkesinspektionens illavarslande siffror som »enbart teorier».113 Andra gånger pekade man på
de nattarbetande kvinnornas jämförelsevis inte helt undermåliga hälsa, som underlag för att
inte införa särskilt förbud.114 Skyddslagar som riktas mot endast »en del af arbetarstocken»
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kommer i viss mån alltid ha »ödesdigra» effekter, menar en författare, vilket leder vidare in
på nästa tema om arbetets frihet.115
vi. »rädda arbetsfriheten!»116

Detta tema handlar om en särskilt framträdande terminologi. Nattarbetsförbudet diskuteras i
termer av »inskränkande», »begränsning» och »orättvisa» vilket implicerar en förståelse av
arbetet som »frigörande», »möjlighet» och »rättvisa». Arbetet beskrivs även uttryckligen som
»ära» eller »hederssak».117 Detta tema menar jag kan ses som ett uttryck för liberala
hegemoniska diskurser, där en specifik förståelse av »frihet» och »rättvisa» är den
dominerande. Temat kan också förstås som ett romantiserande av arbetetisig eller av
statusen som »arbetare», vilket arbetarrörelsen själv i viss mån kan ha bidragit till.118 Med
betoning på förvärvsarbetets särskilda frigörande och ärofyllda karaktär, framställs det
oavlönade arbetet som avsaknandes dessa aspekter. Kvinnors oavlönade arbete i det egna
eller i andras hem beskrivs i termer av husliga »sysslor» eller »plikter», eller, som i det här
fallet, som »väntan»:

Fordom var det ju kvinnans lott att vänta – vänta på att bli försörjd [...] Nu är det icke längre tid för
kvinnan att sitta och vänta.119

Distinktionen vänta (»på att bli försörj»)

icke vänta (och försörja sig själv) blir här

avgörande för att särskilja det oavlönade arbetet från det »riktiga», avlönade. Utifrån
Hirdmans förståelse av det dialektiska sambandet mellan särskiljande och hierarkisering
bidrar ett sådant här gränsdragande till direkt över och underordning – eller vad Fanny
Ambjörnsson kallar för en »assymetrisk isärhållning» – av olika former av arbete. Det
obetalda hemarbetets funktion, värde och status som faktiskt arbete överses, vilket därmed i
förlängningen kan ses som en bidragande faktor till genusarbetsdelningen.120
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Dagny, s. 67, 1908 nr. 5. Jfr. även s. 370, 1912/33, där man menar att nattarbetsförbudets inverkan ej bör skada de
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Att förbjuda kvinnor från att lönearbeta beskrivs som en inskränkning av deras »oförgripliga
rätt» – »[d]en elementär[a] rätt, som tillkommer individen som sådan».121 Begreppet
»inskränkning» förekommer i Dagny, till skillnad från i Morgonbris, ofta – nästan alltid – i
samband med begreppen »frihet» eller »arbetsfrihet».122 Den restriktiva lagstiftningen
beskrivs som ett ingripande mot individen, och som en begränsning den individuella friheten
(att arbeta). Friheten betraktas, i linje med den klassiska liberalismen, som begränsad då de
juridisktformella förutsättningarna ser olika ut för olika socialt konstruerade grupper. Detta
blir extra tydligt då de borgerliga feministerna börjar driva fram krav på allmänna
skyddslagar – ett krav som tidigare huvudsakligen har drivits av arbetarrörelsens kvinnor och
män – efter insikten om att nattarbetsförbudet för kvinnor inte verkar kunna avskaffas.123 En
artikel, som bl.a. gör ett referat av Fredrika Bremerförbundets skrivelse och framlagda kritik
mot nattarbetsförbudet till Yrkesfarekommittén, beskriver hur man mobiliserade för allmänna
arbetarskyddslagar, efter det att särskilda regleringar av kvinnors arbete började få bredare
internationellt fäste och utgjorde ett än mer akut hot mot den abstrakta jämlikheten:

Af stor vikt är det [...] att vid innevarande tidpunkt precisera det riktiga i att skyddslagstiftningen gäller
alla arbetare, utan skillnad till kön, då de internationella arbetareskyddssträfvandena tendera till en
ytterligare utveckling av separatlagstiftningens princip.124

Av detta utlåtande framgår det tydligt att de s.k. »likställighetssträfvandena» trots allt är de
primära: fokus ligger vid att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män på
arbetsmarknaden, och som tydligast blir detta då Dagnys intresse för allmänna skyddslagar
tycks öka efter det att det man misslyckats med att motarbeta nattarbetsförbudets. Återigen
framgår tydligt vad Wikander karaktäriserar som en »oberoende feministiskt linje»:
»[k]vinnor skulle behandlas såsom män behandlades». Intresset för jämlikhet kan förstås dels
i relation till diskussionen om samhälls och nationsbygge ovan, och dels mot bakgrund av de
liberala och juridiskt rättighetsorienterade jämlikhetssträvandena inom den borgerliga kvinno
och rösträttsrörelsen.125 I enlighet med bilden av kvinnors »utträde i det sociala lifvet» och
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gemensamma ansvarstagande för samhället och nationen (se ovan), beskrivs kvinnorörelsen
som »en rörelse af kvinnan i riktning till mannen, af könen till närmare förening».126 Detta
blir talande för ett slags liberalfeministisk integrationsdiskurs. Paulsen, som diskuterar
»identitetspolitikens

integrationsdiskurs»,

drar

paralleller

mellan

densamma

och

socialdemokratins »rätt till arbete».127 Paulsen menar att idén om integrering – eller
»verklighetsanpassning» – av socialt konstruerade grupper går miste om den subversiva
potential i fråga om omfördelning som annars bör ligga i underprivilegierade gruppers
intressen.128 Herbert Marcuse beskriver det som att »kvinnorörelsen är revolutionär, när den
inte enbart kräver en lika stor del av förtrycket».129

Frukterna av arbetet, inte bara för den enskilde arbetaren, utan för samhället och marknaden
omhuldas ofta med största engagemang i Dagny. När kvinnors rätt till lönearbete
karaktäriseras som ett »utträde» i »det sociala», vittnar det om den liberala distinktionen
mellan det privata och det publika som sker i takt med industrialismens framfart.130
Produktionen får större geografisk utbredning och arbetet blir en del av en mer omfattande
struktur, som i Dagny tycks kunna »lyfta» den enskilde genom att som arbetskraft förmå
»tjäna det som är större». Kvinnors lönearbete, menar man:

[...] kan många gånger vara sådant, att hon icke kan känna någon entusiasm öfver arbetet i och för sig.
Men blott den tanken, att hon äger detta arbete gemensamt med tusen andra och att alla dessa styrkas af
den enskildes styrka, blott den tanken, att allt är till, icke för sig själf utan för att tjäna det som är större,
bör kunna gjuta något lyftande i det mest prosaiska arbetets karaktär.131

Här kan vi se hur arbetet å ena sidan genomgår ett slags »församhälleligande» – det tycks
vara en del av något som är större än arbetet självt – och å andra sidan tycks privatiseras
enligt Weeks mening. Relationen mellan dessa moment är att se som sammankopplade, då
uppfattningen av arbetet som en del av ett större sammanhang ger stöd till idén om att detta
större sammanhang skulle gynna och berika den enskilde arbetaren i abstrakt mening; den

126

Dagny 1911 nr. 25:298. Jfr. även artikeln »Kvinnan och arbetet» i nr. 39, 1912.
Paulsen 2010:62.
128
Ibid.
129
Referat i Paulsen 2010:62, för originalöversättning se Marcuse 1972.
130
Jfr. Weeks 2011:28.
131
Dagny 1910 nr. 14 »Arbetets ära». För liknande skildringar se bl.a. 1910 nr. 5 »Förbud för kvinnors nattarbete. Frågan
uppe i Finland».
127

32.

enskildes vinst (fortfarande i abstrakt mening) ses som ett resultat av relationen till det större
sammanhanget.
I följande citat, reduceras inte bara betydelsen av klass till att handla om individuella
»åskådningar» och »förnimmelser», utan rätten att arbeta infogas som en möjlighet att »göra
sig gällande»:

Om än hos många individer i våra dagar rester av kaståskådningar finnas kvar som instinktiva
förnimmelser, så torde dock de vara lätt räknade, som medvetet opponera sig mot åsikten, att hvar och
en bör ha rätt att på arbetsfältet göra sig gällande efter sin art och sin begåfning.132

Jag vill avsluta med två iakttagelser: 1) den den borgerliga kritiken tycks byggas upp kring
förståelsen av arbeterskorna som rättssubjekt och »individer» i liberal mening, snarare än som
klassmedlemmar.133 Möjligheten att »göra sig gällande» tycks komma individen till rätt som
ett resultat av fördelning av formella rättigheter. (Detta kan förstås mot bakgrund av Honneths
förståelse av erkännande, där socialtkulturellt erkännande av olika grupper betraktas som den
mest fundamentala metoden för att nå rättvisa.) 2) På så sätt framställs arbetet också i
privatiserade ordalag: det framställs dels som en rättighet som tillkommer eller bör tillkomma
individen som sådan, och dels som en intim relation mellan två till synes jämlika parter. Till
följd av detta problematiseras, som Weeks påpekar, arbetet inte som en del av en mer
omfattande struktur.134
diskussion
Den liberala synen på rättvisa, påpekar Young, som traditionellt sett ofta bygger på en idé om
»fördelning av rättigheter», misslyckas därför med att problematisera det system inom vilket
fördelningen av rättigheter äger rum.135 Utifrån Frasers förståelse av kapitalismen kan vi
ifrågasätta i vilken mån en liberal kamp för rättvisa – som utelämnar frågor om omfördelning
– förmår realisera de erkännandebaserade ideal liberalfeminismen eftersträvar. Kapitalismen,
sedd som en total samhällelig struktur uppbyggd kring så att säga »redan existerande» brister
på erkännande, upprätthåller och realiserar dessa brister snarare än att söka överbrygga dem.
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Annorlunda uttryckt: de brister på erkännande som kapitalismen så att säga ärvt av tidigare
samhällsskick omvandlas i kapitalismen till funktionella villkor för kapitalackumulationen,
varför det finns skäl att anta att kapitalismens egen dynamik verkar för att upprätthålla dessa
brister snarare än att upplösa dem.
På ett liknande sätt etablerar kapitalismen en motsättning mellan reproduktivt och
produktivt arbete, och verkar för att upprätthålla denna motsättning.136 Distinktionen mellan
en »hemmets sfär» ägnad åt reproduktivt arbete och en »social sfär» ägnad åt produktivt
arbete står i en dialektisk relation till institutionaliserade former av brist på erkännande. Den
reproduktiva sfären kodas i enlighet med grupper som lider brist på erkännande, och befäster
därmed denna sfär som mindre värdefull. Detta begränsar i sin tur de grupper som binds till
denna sfär.
Om denna analys är korrekt kan den liberala kampen för erkännande inte realistiskt
sätt uppnås inom ramarna för detta system. Betraktad som en i sig själv differentierande
struktur kommer kapitalismen att fortsätta kräva särskilda gruppers status som »reproduktiv»
och »sekundär» arbetskraft, varför det finns därför immanenta skäl att anta att den liberala,
rättighetsorienterade strategin inte är tillräcklig.
sammanfattning

Jag har undersökt hur kvinnor inom arbetarrörelsen respektive den borgerliga kvinnorörelsen
kritiserade det nattarbetsförbud som trädde i laga kraft 1909. Studiens resultat visade på att de
båda grupperna skilde sig radikalt åt, även om de huvudsakligen tyckte lika i sak. Det primära
fokuset här – för att kunna förstå dessa skillnader – har varit att ta hänsyn till politisk såväl
som erfarenhetsbaserad ståndpunkt hos respektive grupp. Kritikerna i Dagny rör sig inom en
liberal tradition, och kritikerna i Morgonbris inom en socialistisk/socialdemokratisk.
Gemensamt för arbetarrörelsens såväl som den borgerliga kvinnorörelsens kvinnor var
att industriarbetet tillskrevs en särskild status, och antagandet att nattarbetsförbudet skulle
leda till att kvinnors arbetskraft skulle minska i värde. De skiljde sig huvudsakligen åt på
följande två punkter:

1) Förhållandet till och synen på arbete. I Morgonbris framställs problemet med
nattarbetsförbudet huvudsakligen som av ekonomisk natur: kravet på skydd för
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existensmöjligheterna är kanske den mest centrala argumentationslinjen. I Dagny, å andra
sidan kretsar argumentationen främst kring på vilket sätt de materiella konsekvenserna för de
arbetande kvinnorna tycks äventyra den nationella stabiliteten och utvecklingen samt den
abstrakta jämlikheten.
Ur den borgerliga kritiken kan vi se hur det, utöver möjligheten till självbestämmande
och medel för den egna överlevnaden, tycks det finnas skäl att verka för kvinnors möjlighet
till arbete eftersom de då bättre kan värna sina funktioner som potentiella mödrar. På så sätt
tycks även »nationsintresset» tryggas.
Distinktionen (avlönat) arbete

(oavlönade) »plikter»/»sysslor» bidrar till en

implicit förståelse av lönearbetet som mer »riktigt» och värdefullt. Lönearbetet beskrivs även
uttryckligen som »ära» eller »hederssak», en status som säkras genom det att det antas »tjäna
det som är större». Arbetet tycks således ha en dubbel funktion – dels som individuell
rättighet, medel för frihet och självbestämmande, och dels som en del i ett större samhälleligt
projekt, som ett villkor för utveckling och framåtskridande.
I Morgonbris lyfts frågan om kvinnor som arbetade i det egna eller i andras hem.
Denna särskilda form av arbete karaktäriseras inte, till skillnad från i Dagny, som »plikter»
eller »sysslor» utan som faktiskt arbete. Detta kan betraktas som ett överskridande av de
distinktionen mellan det »riktiga» och »oriktiga» arbetet, dvs. mellan det avlönade och
oavlönade. Arbetet beskrivs vidare som både tungt och hårt – omänskligt rentav – men likväl
som en trygghet för den egna överlevnaden.

2) Synen på svaghet och behov av skydd, samt den implicita förståelsen av vilket/vilka
subjekt som antas »gynnas» av ett eventuellt skydd. I Dagny förekommer ett antal olika
förhållningssätt. Medan vissa ifrågasätter industriarbetets faror och den arbetandes behov av
skydd, menar andra att såväl kvinnor som män bör skyddas. Särskilt viktiga anses
kvinnans/moderns intressen vara att värna, då hon anses fylla en viktig funktion i samhälls
och nationsbygget. Man aktade sig lite för att uttala sig om svaghet som essentiell för eller
inneboende i olika socialt konstruerade subjekt – däremot, när svagheten väl adresseras antas
den utgöra ett potentiellt hot mot samhällsutvecklingen/nationen.
Till en början motsatte man sig, liksom arbetarrörelsens kvinnor, nattarbetsförbud för
kvinnliga arbetare. Då förbudet så småningom drevs igenom och var verksamhet, ställdes
krav på allmänt omfattande (könsneutrala) skyddslagar – en fråga som innan huvudsakligen
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hade drivits av arbetarklassen. Denna riktning kan ses som talande för principen »jämlikhet
med män oavsett allt annat».
I Morgonbris samexisterar föreställningar om behov av skydd/»svaghet» och
agens/»styrka». Man menar att organisering av arbetsförhållandena bör ske genom
förhandling mellan arbetets parter, samtidigt som man med hänvisning till det industriella
arbetets många faror och risker menar att en allmän, utökad skyddslagstiftning vore på sin
plats. Sårbarheten inför arbetsförhållandena tycks kunna stävjas både genom kollektiv och
social kamp för omförhandling av arbetsvillkoren, och genom statligt ingripande mot arbetet.
Jag säger »mot arbetet» eftersom jag menar att viljan till statligt skydd här bör förstås som ett
ingripande mot och reglering av arbetetisig och dess destruktivitet, snarare än mot »den
svage». Vi kan förstå skillnaderna här som att:

socialism
allmänt statligt skydd: ingriper mot arbetet/kapitalet
till gagn för arbetarklassen

borgerlig kritik
skyddar »den svage» och ingriper mot
ojämlikheten i abstrakt mening
till gagn för reproduktionen,
nationen och »likställigheten»

facklig kamp:

fienden är arbetsförhållandena
strategin är organisering

oreglerad arb.marknad:

som åtgärd för ojämlikheten i abstrakt mening
till gagn för reproduktionen,
nationen och »likställigheten»

slutreflektion
Genom att studera mitt empiriska material utifrån ett feministiskt, marxistiskt och
arbetskritiskt teoretiskt ramverk – med särskild hänsyn tagen till författarna för de respektive
tidskrifternas ståndpunkt och vilka erfarenheter som representeras – har jag kunnat avtäcka
dolda implikationer om synen på arbete, emancipation och föreställda skyddsbehov. Jag ser
en ur ståndpunktsepistemologisk synpunkt särskild potential i metoden. Genom att kritiskt
granska problemframställningar har jag kunnat identifiera det slags politik som är förbunden
med de respektive rörelserna, och hur de respektive rörelserna gick till väga för att integrera
sitt eget politiska projekt i (den gemensamma) kampen mot nattarbetsförbudet.
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Jag tycker att det framgår av studien att underprivilegierade gruppers erfarenheter och
ståndpunkter, och dessas större närhet till den levda erfarenheten, kan informera oss om
kunskaper som inte kan nås genom enbart teoretisk förståelse. Ur arbetarklasskvinnornas
kritik framkommer latenta krav på omfördelning, och dimensioner av dominans och
exploatering synliggörs. Beträffande den borgerliga kritiken har jag visat hur ideologiska
begrepp som härstammar från ideal inom en särskild klassposition används på ett abstraherat
sätt för att teoretisera kring en annan klassposition. Användandet av dessa särskilda klassiskt
liberala begrepp tenderar även att privatisera arbetet. Relationer av dominans och
exploatering problematiseras inte.

Är det möjligt att klassa kritiken formulerad i Morgonbris som explicit arbetskritisk?
Materialet rör sig trots allt inom en tid som präglades av omfattande förändringar på
arbetsmarknaden – arbetarrörelsens framväxt förde med sig krav på »rätten till arbete», och
skötsamhetsideal florerade i hög utsträckning. Jag menar dock, att det finns underlag för att
tala om i alla fall en arbetskritisk potential. För det första, genom att inte dra skiljelinjer
mellan olika former av arbete – med särskilt avseende på arbete utfört inom den s.k.
»reproduktiva» sfären – kan arbeterskornas kritik ses som ett led i att söka överbrygga denna
dikotomi och omvärdera synen på vad som utgör arbete. För det andra, genom
framställningar av svaghet och styrka som föränderliga och instabila fenomen beroende på
materiella och organisatoriska villkor – och därigenom sårbarheten som relationell – dras
fokus till den sårande parten av förhållandet och frågor om dominans och exploatering
synliggörs.
vidare forskning
Som förslag på vidare forskning vill jag återigen betona vikten av att kritiskt granska
policyförslag och problemframställningar i allmänhet, ifrågasätta deras neutralitetsanspråk,
visa på bakomliggande ideologier och undersöka i vilken mån dessa bakomliggande
ideologier är förenliga med ett emancipatoriskt feministiskt projekt. Beträffande
nattarbetsförbudet, som är ett relativt utforskat ämne, kan det vara relavant att studera hur
kritiken formulerades i andra typer av kommunikationsforum än dessa – exempelvis
facktidskrifter och kongressprotokoll.
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