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Du är NK! 
Konstruktioner av yrkesidentiteter på varuhuset NK 
ur ett genus- och klassperspektiv 1918-1975 

You are NK! Constructions of Work Identities at the Department Store NK from a Gender 

and Class Perspective 1918-1975 

Akademisk avhandling som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Stockholms 
universitet, offentligen försvaras i Hörsal 3, hus B, Södra husen, Frescati, lördagen den 18 
september 2004, kl. 10.00. 

How were work identities of female and male shop assistants in the clothing departments at 
NK constructed, and how did this change over time? The starting point of this thesis has been 
that identities are contextually constructed. Focus has been set on trying to understand how 
the process of 'making' identity has been done in a historical perspective for shop assistants in 

clothing departments at the department store NK, AB Nordiska Kompaniet, in Stockholm. 
Shared narratives are crucial in the process of making collective identities. This thesis 

analyses narratives on relations between shop assistants and the company, the trade union and 
the commodities that were sold. The results show that the constructions of work identities, 
besides from being an ongoing process, have been characterized by a constantly ongoing 
struggle about expectations on their nature. The perspective is both discursive and materialis

tic. 
NK had approximately 2000 employees. All these people could not have personal 

relations to each other. To create an imagined community and a sense of collective identity, 
common narratives were important. The employees were in the company's internal narrative 
named the 'NK-ists\ It was said to be important to work in the 'NK- spirit'. Narratives 
outside the NK-collective did effect the imagined community within, sometimes causing the 
collective to join closer together and sometimes dividing it. 

Work identities and the gendered division of labour are connected. Notions of gender 
and of what kind of work that is considered to be suitable to men or women at different times 
and in different places colour the narratives that construct work identities. The narratives dealt 

with in this thesis originate in existing events and in myths about the department store NK, 
and the shop assistants working at NK had to relate to these. The employer had picked one 
group of employees for whom this was especially true: the shop assistants. They were told: 
"You are NK". 
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Förord 

Jag tror inte på vetenskaplig ensamhet, och jag har många att tacka for att 
jag sluppit det: 

Mina handledare: Eva Blomberg har varit min huvudhandledare de 
senaste två åren och som sådan varit en inspirerande klippa som ifrågasatt 
mina resonemang på ett sätt som fört mig framåt. Kritik när den är som bäst! 
Ulla Wikander var min huvudhandledare de första åren och har hela tiden 
funnits kvar som biträdande. Hon har med sitt entusiasmerande sätt haft en 
stor del i valet av avhandlingsämne. Utan hennes kunnighet och skarpa läs
ning skulle den här avhandlingen helt klart blivit sämre. Susanna Hedenborg 
var min biträdande handledare i början, också hon noggrann och konstruk
tiv. 

Alla mina kollegor på ekonomisk-historiska institutionen i Stockholm. 
Det gäller särskilt högre seminariet som alltid givit mig bra diskussioner och 
satt mina tankar på prov. Ett speciellt tack vill jag rikta till Per Simonsson, 
Johanna Sköld och Jonathan Metzger som när jag kört fast läst och kom
menterat mina halvfärdiga utkast innan handledarna fatt se dem (det tror jag 
handledarna också är glada för). Johan Söderberg har alltid givit tydliga svar 
på alla möjliga frågor och också läst avhandlingen med kort varsel. 

Inger Jonsson från ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala, som 
noga läste mitt råmanus och kom med konstruktiv kritik och som med det 
har bidragit till avhandlingens slutgiltiga innehåll och form. Orsi Husz från 
historiska institutionen i Stockholm, som också hon skriver en avhandling 
om bland annat NK, har frikostigt delat med sig av källmaterial och 

information och dessutom tagit sig tid att ge mig en grundlig guidning i 
NK:s arkiv. 

Utan mina informanter hade denna avhandling inte blivit sig lik: Birgit 
Påhlsson, Stig Forss, Linnea Törnblom, Lilly Ångman, Maud Lundberg, 
Maj-Britt Bergström, Sanna Öman och Åke Gustavsson har frikostigt delat 
med sig av sina tankar och erfarenheter och givit mig förtroendet att skriva 
om dem. Jag hoppas att jag gjort er rättvisa. Här vill jag också tacka min 
pappa, Rolf Nordman, som tidigare arbetat som personalchef på NK, och 
som förutom att han givit sin syn på varuhuset, också läst mitt råmanus. 



Personalen på Föreningen Stockholms Företagsminnen för en utmärkt 
forskarservice och tillgång till NK:s arkiv. Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap som finansierat projektet. 
Men det vetenskapliga är inte allt. Utan vänners stöd under svajiga 

dagar står man sig slätt. Tack igen till Per, Johanna och Jonathan och till alla 
andra kompisar på och utanför ekonomisk-historiska institutionen. Min 
kollega och spelkompis Kalle Westberg som fått mig att komma loss med att 
skriva låtar, något som smittade av sig på avhandlingsskrivandet. Hela 
bandet, Björne, Göran och Niklas, som gjort mina måndagskvällar till en 
välbehövlig fristad. Lena Ohre för ett alltid lika skarpt samtal och upp
muntran. Maria Lundeli, Josefin Hill och Ingrid Hemvall för den tillgång de 
är i livet. Ingrid har dessutom hjälpt mig med omslaget till avhandlingen. 

Sist vill jag tacka mina allra käraste. Nicolas för att du finns där för 
mig och för att du hjälp mig med korrekturläsning, engelsk översättning och 
med allt möjligt annat. Isak för att du är världens mest underbara unge och 
för att du hjälp mig med att sätta avhandlingen i pärmar, tyckt till om 
omslaget och dessutom alltid hejat på mig, även om du ibland har undrat om 
mamma verkligen har ett riktigt jobb att gå till. 

Karin Åmossa 
Midsommarkransen i juni 2004 



1. Inledning 

Du är NK. 

NK-varuhuset på Hamngatan i Stockholm byggdes 1915 av arkitekten 
Ferdinand Boberg. I mitten av huset fanns en stor ljusgård med trappor på 
vardera sidan som ledde upp till första våningen. I ljusgården hölls stora 
säsongsevenemang som modevisningar och utställningar. Där kunde också 
den verkställande direktören samla all personal för att från en position på 
första våningen tala till dem om för företaget viktiga angelägenheter.1 Den 
stora dubbeltrappan togs ner i början på 1960-talet.2 Ljusgården restau
rerades inför återinvigningen 1991 och finns fortfarande kvar. 

1 Rörliga bilder från ett sådant tal till personalen finns i filmen NK: En stad i staden. Svensk 
Filmindustri 1937. Bilden ovan är tagen ur NK-vett och NK-sätt. En liten vägledande bok om det 
stora varuhuset ' tillägnad såväl yngre som äldre medarbetare. Caslon Press, Stockholm 1948, s 
19. 
2 Waern, Rasmus. "Tradition och förnyelse. Om NK:s arkitektur." I (red) Helgeson, Susanne och 
Ingrid Sommar. Nordiska Kompaniet - Den kommersiella teatern. Wahlström & Widstrand, 
Värnamo 2002, s 198. 



På första våningen fanns avdelningar för damkläder. De nåddes via 
huvudentrén. För att komna till herravdelningarna på bottenvåningen kunde 
man välja den mindre, västra ingången. Då behövde man inte gå långt in i 
varuhuset. Klädavdelningarna förfogade över tre av sex våningar och för
säljningen där utgjorde en viktig del av varuhusets verksamhet.3 På kläd

avdelningarna fanns olika kategorier anställda. Längst ner i försäljnings
avdelningarnas hierarki arbetade springflickor och springpojkar som ofta var 
mycket unga. Arbetet längst ner i varuhushierarkin kunde vara mycket åtrå
värt. I filmen NK: En stad i staden från 1937 sades en anställning som 
springpojke på NK innebära "en morgondag av ny värdighet".4 Spring-
flickor/pojkar kunde genom NK:s egen handelsskola, NK-skolan, avancera 
till NK-elever och efter utbildningen till juniorförsäljare. Sedan fanns där 
försäljare, ordinarie eller extra, l:a försäljare och avdelningschefer. 

Syfte 

Denna avhandling handlar om försäljare som har arbetat på varuhuset AB 
Nordiska Kompaniets klädavdelningar.5 Störst plats har givits åt de 
försäljare som arbetat länge inom företaget. Hur deras yrkesidentiteter, som 
klädförsäljare och som NK-anställda, konstruerades i relation till både 
arbetsgivaren och den fackliga organisationen, men också till de varor de 
sålde, är temat. En huvudtanke är att identiteter mer är något som görs än 
något som finns. Jag kommer inte att presentera något facit över vad yrkes
identiteten var eller innehöll för dessa personer. Istället för att ses som ett 
tillstånd behandlas konstruktionen av yrkesidentiteter som en ständigt på
gående process. 

Det övergripande syftet är att undersöka hur kvinnors och mäns yrkes
identiteter som klädförsäljare har konstruerats på NK, framförallt med av
seende på genus och klass. Flera forskare menar att identiteter är kontextu-
ella och att skapandet av gemensamma berättelser är centralt för konstruk
tionen av kollektiva identiteter.6 Jag har tagit fasta på detta och velat 
undersöka olika, för yrkesidentiteten meningsfyllda, samstämda eller mot
sägande berättelsers innehåll. Detta perspektiv innebär att det är själva 
berättelserna som gör identiteterna som undersöks och analyseras, inte de 

3 Samuelsson, Kurt. Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus. Albert Bonniers förlag, 
Stockholm 1952, s 75 ff. 
4 NK: En stad i staden. 
5 Hädanefter kallat NK. 
6 Du Gay, Paul Consumption and Identity at Work. Sage, London rnfl 1996. Giddens, Anthony. 
Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Daidalos, 
Göteborg 1997. Thörn, Håkan. "Från medvetande till diskurs. Ideologi, utopi och identitet efter 
den språkliga vändningen." i Häften för kritiska studier nr 3 -96. Detta utvecklas vidare nedan. 



enskilda personernas individuella identiteter. Fokus ligger som sagt på hur 
identiteter görs, inte på vad de är. Utgångspunkten är att identiteter görs i 
samspel med omgivningen, att berättelser är centrala och att kön och klass 
spelar roll. I syftet ligger också att se vilken betydelse genusarbetsdelningen 
kan ha haft for försäljarnas yrkesidentiteter och huruvida de olika berättel
serna genomsyrats av föreställningar om genus i relation till arbetet. 

Varför klädförsäljare? 

Det finns flera anledningar till att jag valt att studera identitetsskapande 
berättelser just i klädförsäljaryrket, och just på NK. För det första var det ett 
yrke och ett företag där identitet var viktigt, både för arbetsgivaren och för 
den anställda, trots att arbetet var lågt betalt och inte krävde någon formell 
utbildning. Det kan ha varit relaterat till varuhusets status, men också haft att 
göra med att kläder var och är en viktig del i konstruktionen av identiteter 
och som markörer av social tillhörighet.7 

För det andra är arbetet på ett varuhus som NK speciellt Intressant ur 
ett genusperspektiv. Varuhusen som arbetsplatser för kvinnor har uppmärk
sammats både i litteratur och i tidigare forskning. Forskningen visar att både 
kvinnor och män kunde arbeta som försäljare på varuhus, men att en femini-
sering skett under 1900-talets gång så att försäljare på varuhus nuförtiden är 
ett genussegregerat yrke med övervägande kvinnliga anställda. Varuhusen 
var redan under 1800-talet arbetsplatser där vissa kvinnor fick möjligheter 
att avancera till positioner som inköpare och avdelningschefer, utan mer än 
grundläggande skolutbildning och den utbildning de fick inom varuhuset. 
De internationella varuhusen hade också ofta system som innebar att försäl
jarna, särskilt de kvinnliga, bodde och åt inom företagets väggar.8 

På NK arbetade på 1930- till 1950-talet ca 2000 personer varav de 
flesta var kvinnor. Av försäljarna var kvinnorna i majoritet redan 1931 och 

7 Se exempelvis Craik, Jennifer. The Face of Fashion. Cultural Studies in Fashion. Routledge, 
London and New York 1993. Crane, Diana. Fashion and its Social Agendas. Class, Gender and 
Identity in Clothing. The university of Chicago press, Chicago 2000. Entwistle, Joanne. The 
Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Polity Press. Cambridge 2000. 
8 Se exempelvis Zola, Emile. The Ladies ' Paradise. Oxford University Press, Oxford & New 
York 1998 (1883). Siewertz, Sigfrid. Det stora varuhuset. Albert Bonniers förlag AB, Stockholm 
1971 (1926). Reekie, Gail. Temptations. Sex, Selling and the Department Store. Allen & Unwin, 
Sydney 1993. Benson, Susan Porter. Counter Cultures. Saleswomen, Managers and Customers in 
American Department Stores 1890-1940. The University of Illinois Press, Urbana & Chicago 
1988. Fredriksson Cecilia. Ett paradis för alla: Epa mellan folkhem och förförelse. Nordiska 
museets förlag, Stockholm 1998. 



deras andel fortsatte att öka.9 Detta gällde på NK och inom den svenska 

detaljhandeln i stort.10 Men det fanns även män som arbetade som försäljare 

på NK, och det har intresserat mig att jämföra kvinnors och mäns berättelser 

om och villkor på samma arbetsplats och med samma typ av arbetsuppgifter, 
om än ofta på olika avdelningar. Fanns det skillnader i berättelserna om och 
av dem? 

För det tredje är det viktigt att belysa arbete inom handeln eftersom 
alltför lite historisk forskning gjorts inom området.11 Trots att arbete i detalj
handeln sysselsätter ett stort antal människor, främst kvinnor,12 och trots att 
detaljhandeln omsätter stora summor pengar och därigenom är en av de 
samhällsekonomiskt viktigaste sektorerna, har fa studier publicerats.13 

När det gäller studier om yrkesidentiteter är de affarsanställda under-
representerade som undersökningsgrupp. I Sverige har många studier om 
yrkesidentiteter handlat om vård- och omsorgsyrken.14 På senare år har 

också studier gjorts om både män i kvinnligt kodade yrken och om kvinnor i 
manligt kodade yrken, så kallade "brytare".15 Det är dock fortfarande så att 
många studier som behandlar identitet relaterat till genus och arbete foku
serar på konstruktion av maskulinitet i relation till yrke eller fackförenings
verksamhet.16 Hur kvinnliga arbetare konstruerat sina identiteter i och 

9 1931 och 1951 är de år då det funnits statistik över antal anställda i olika kategorier efter kön. 
Se bilaga 1. 
10 Se även Hedenborg, Susanna och Karin Åmossa. "Kring kassaapparaten. Handelsanställda ur 
genus- och klassperspektiv under 1900-talet." Häften för kritiska studier nr 1:2000, s 21 ff. 
11 Sökningar i Libris på handelsanställda, affärsanställda eller butiksarbete + historia ger 
sammanlagt 9 träffar i maj 2004. Se också Hedenborg och Åmossa. "Kring kassaapparaten...", s 
26, not 2. 
12 Försäljare inom detaljhandeln var enligt Folk- och Bostadsräkningen 1990 det näst vanligaste 
yrket i Sverige och sysselsatte mer än 160 000 människor, varav 74% var kvinnor. Sundin, 
Elisbeth. Män passar alltid? Nivå och organisationsspecifika processer med exempel från 
handeln SOU 1998:4, s 11, tabell 3. 
13 Sundin, Män passar alltid?... s 5. Tänkbara anledningar till att det forskats så lite om arbete i 
handeln diskuteras i Hedenborg och Åmossa. "Kring kassaapparaten...," 
14 Se exempelvis Robertsson, Hans. Maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvård: 
manliga sjuksköterskor och hegemonisk maskulinitet. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2002. 
Pingel, Birgit och Hans Robertsson. Yrkesidentitet i sjukvård - position, person och kön. 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm 1998. Lannerheim, Lena. Syster blir till: en sociologisk studie av 
sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering. Göteborg 1994. 
15 Sundin. Män passar alltid?, s 36 ff. Marie Nordberg, doktorand i etnologi vid Göteborgs 
universitet, arbetar med en avhandling med den preliminära titeln Maskulinitet er i kvinno-
dominerade arbetsmiljöer - könskonstruktioner, yrkestraditioner och modernitet. Se även 
Williams, Christine L. Still a Man 's World: Men who do Women 's Work. University of California 
Press, Berkley mfl. 1995. Granlund, Cecilia. Kvinnlig identitet i en teknisk yrkesvärld. Luleå 
1995. 
16 Se exempelvis Blomberg, Eva. Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och Syndikalist er -
politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940. Almqvist & Wiksell international. 



genom arbetet är fortfarande ett till stora delar outforskat område.17 Denna 
avhandling behandlar hur både kvinnor och män konstruerat sina yrkes
identiteter. Detta perspektiv är av vikt för att betona arbetets betydelse för 
både kvinnor och män.18 

Forskningsläge, teori och begrepp 

Här kommer jag att gå igenom ett övergripande forskningsläge, teoretiska 
ansatser samt viktiga begrepp som används i avhandlingen. Mer specifika 
forskningslägen diskuteras i samband med de olika delstudierna. 

Tiden och genusordningen 
Under de perioder som avhandlingen behandlar skedde stora förändringar i 
relationerna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Kvinnor trädde i 
allt högre utsträckning ut på den betalda arbetsmarknaden och en stor del av 
kvinnors formella underordning på arbetsmarknaden avskaffades.19 Under 
mellankrigstiden debatterades om gifta kvinnor alls skulle ha rätt att arbeta i 
tider av arbetslöshet då män gick arbetslösa.20 Uppdelningar mellan kvinnor 
som vårdande och ansvariga för hem och barn, och män som försörjare och 
beslutsfattare var levande för många människor.21 Trots detta arbetade 
många kvinnor, ogifta som gifta, och fortsatte att i ökande utsträckning göra 

Stockholm 1995. Kvarnström, Lasse. Män i staten: Stations karl ar och brevbärare i statens tjänst 
1897-1937. Almqvist och Wiksell International, Stockholm 1998. Robertsson, Hans. Maskulini
tetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet. Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm 2003. Silvén, Eva. Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet. Nordiska 
museets förlag, Stockholm 2004. Andersson, Susanne. Ordnade praktiker: en studie av status, 
homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer. Pedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet 2003. 
17 Detta har uppmärksammats i Avdela, Efi. "Work, Gender and History in the 1990s and 
beyond", i Gender and History, vol 11, nr 3 1999, s 528-541. Se även Alvesson, Mats och Due 
Billing, Yvonne. Understanding Gender and Organisations. Sage, London 1997, s 82-101. 
18 Två avhandlingar som integrerat studier av kvinnors och mäns arbetsrelaterade identiteter har 
kommit under de senaste åren. Aurell, Marie. Arbete och identitet - om hur städare blir städare. 
Tema teknik och förändring, Linköpings universitet 2001. Petersson, Magdalena. 
Identitetsföreställningar. Performance, normcitivitet och makt ombord på SAS och Air Holiday. 
Mara förlag, Göteborg 2003. 
19 Wikander, Ulla. Delat arbete, delad makt: om hinnors underordning i och genom arbetet. En 
historisk essä. Uppsala papers in economic history. Research report no 28. 1991, s 48ff. 
20 Frangeur, Renée. Yrkes hinna eller makens tjänarinna. Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor 
i mellankrigstidens Sverige. Arkiv, Lund 1998. 
21 Se exempelvis De Beavoir, Simone. Det andra könet. Norstedts, Stockholm 2002 (1949). 
Hirdman, Yvonne. SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvud
rapport. Frangeur. Yrkeskvinna... 



det under efterkrigstiden/" 1964 avskaffades de olika lönelistorna för 
kvinnor och män i handeln och skillnader i lön skulle, åtminstone på pappe
ret, inte längre bero på kön.23 En annan viktig arbetsmarknadsreform som 
ökade kvinnors ekonomiska självständighet var när sambeskattningen 1971 
togs bort och kvinnors inkomster inte längre lades på toppen av makens.24 

Olika forskare har beskrivit de förändrade genusrelationerna under 
1900-talet på lite olika sätt. Enligt historikern Yvonne Hirdman karaktärise
rades tiden mellan 1930 och 1960 av ett husmoderskontrakt och perioden 
1965 till 1975/80 av vad hon kallat ett jämlikhetskontrakt. De olika genus-
kontrakten menar Hirdman är den sociala norm, med avseende på kön, som 
existerar i samhället vid olika tidsperioder. 1950- och 60-talen ser hon som 
en övergångsperiod då det segregerande husmoderskontraktet blev "utsatt 
för utmaningar från de integrerande krafterna i form både av den expande
rande demokratiska tanken och av ett - i princip - genusneutralt ekonomiskt 
expanderande system".25 

Vad menar då Hirdman med ett genusneutralt ekonomiskt system.26 

Som jag läser henne menar hon att den ekonomiska ordningen inte bryr sig 
om det stereotypa genuskontraktet eller om genusarbetsdelningen utan, "i 
princip" använder kvinnor där det lönar sig bättre.27 Jag håller med Hirdman 
om att ord spelar roll28 och om att ekonomin kan fungera som en integre
rande kraft. Men just därför har jag svårt att skilja ut det ekonomiska syste
met och betrakta det som genusneutralt. Det är dock viktigt att betona att 
Hirdman inte ser det ekonomiska systemet som genusneutralt i praktiken, 
utan bara, som hon uttrycker det "i princip", dvs. på en ideologisk nivå. Det 
betyder, som jag förstår det, att det ekonomiska systemet skulle vara genus

neutralt om inte den segregerande genusordningen fanns. Men nu gör den 

22 Enligt statistik ur Qvist, Gunnar. Statistik och politik. Landsorganisationen och hinnorna på 
arbetsmarknaden. Prisma och LO, Stockholm 1974, s 43, ökade det kvinnliga förvärvs
deltagandet från sekelskiftet 1900 till 1930 och stagnerade fram till 1950 på ca 30 % av den 
svenska arbetskraften. Därefter ökade kvinnors del av arbetskraften återigen för att 1970 ligga på 
40 %. Se också Hirdman, Yvonne. Genus - om det stabilas föränderliga former. Liber, Lund 
2001, s 162. 
23 Handelsträff nr 5 1964, s 2. "Den 1 dec 1964 - en historisk dag för Handelns kvinnor." 
24 Hedenborg, Susanna och Ulla Wikander. Makt och försörjning. Studentlitteratur, Lund 2003, s 
109. 
25 Hirdman. Demokrati och makt i Sverige, s 87 och s 84 ff. De exakta tidsperioderna för de olika 
kontrakten modifierade hon i Med kluven tunga. LO och genusordningen, Atlas, Uddevalla 1998, 
till att gälla 1946-1961 för hushållskontraktet (som här bytt namn från husmoderskontraktet), och 
1961-1976 för jämlikhetskontraktet. 
26 Hirdman. Demokrati och makt i Sverige, s 84 och Genus..., s 108. 
27 Hirdman. Genus..., s 108. 
28 Hirdman, Yvonne. Med kluven tunga. LO och genusordningen. Atlas, Uddevalla 1998, s 16. 



det, och har länge gjort, och i de empiriska delarna visar också Hirdman hur 
det ekonomiska systemet är fullkomligt impregnerat av genus.29 Jag är över
tygad om att det är vad Hirdman menar. Men om det ekonomiska systemet 
är så "hopgeggat"30 med genusordningen som Hirdman både säger och visar, 
vad är det då för mening med att kalla det för genusneutralt, ens "i princip"? 
För mig blir det förvirrande. Jag ser ekonomi och genus som praktiskt och 
ideologiskt tätt sammanvävda. Det ekonomiska, kapitalistiska systemet kan 
visserligen fungera integrerande i det att det skapat möjligheter för kvinnors 
utträde på arbetsmarknaden, vilket banat väg för emancipation, men som vi 
alla vet är arbetsmarknaden ändå segregerad efter kön, både horisontellt och 
vertikalt, och kvinnor har både tilldelats speciella arbetsuppgifter och ofta 
bara kunnat avancera upp till en viss nivå. Jag föredrar att betrakta exempel
vis genusarbetsdelningen som integrerad i det ekonomiska systemet, som ju 
inte existerar oberoende av de ideologier eller diskurser som format det. 
Som Heidi Hartman i en klassisk artikel menar växte kapitalismen fram 
ovanpå en existerande genusordning och kan inte skiljas ut från denna.31 

Historikern Klas Åmark betonar att det är på en ideologisk nivå 
Hirdmans teori 0111 genussystem och genuskontrakt bör förstås.32 Om jag 
förstår Åmark rätt är han enig med Hirdman om husmoderskontraktets exi
stens och dominans. Båda betraktar 1950- och 60-talen som en brytnings
period då husmoderskontraktet fick ge vika för en jämlikhetstanke. 

Yvonne Hirdmans tankar om att 1930- till 1960-talen dominerades av 
ett husmoderskontrakt har ifrågasatts av andra forskare, ofta för att hon rört 
sig på en alltför strukturell nivå och därigenom underskattat betydelsen av 
mänsklig handlingskraft. Exempelvis har ekonomhistorikern Lena 
Sommestad pekat på att empiriska undersökningar blir av underordnad 
betydelse om utgångspunkten är att det alltid och överallt funnits ett univer
sellt genussystem.33 Hon menar att det istället är viktigt att identifiera olika 
genussystem och att dessa samverkar med andra analytiska kategorier som 

29 Hirdman. Genus..., s 108 ff. 
30 Hirdman. Med kluven tunga..., s 16. 
31 Hartman, Heidi. "Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i arbetet", i (red) Ericsson, 
Christina. Genus i historisk forskning. Studentlitteratur, Lund 1993, s 98 & 116. 
32 Åmark, Klas. "Arbetarrörelsen, socialförsäkringssystemet och genusordningen 1932-1970", i 
(red) Berge, Anders, Walter Korpi, Joakim Palme, Sten-Åke Stenberg och Klas Åmark. 
Välfärdsstat i brytningstid: Historisk-samhäJJsvetenskapIigci studier om genus och klass, ojäm
likhet och fattigdom. Sociologisk Forskning, Örebro 1999, s 253. 
33 Sommestad, Lena. "Mejerskor, industrialisering och välfärdspolitik - argument för en 
komparativ genusforskning", ur Fr a kxinnehistorie tiJI kjonnshisorie? Det 22 nordiske historiker -
mote i Oslo 13-18 augusti 1994, Rapport III. Oslo 1994, s 117 f. 



klass, ras och etnicitet.34 Ideologin 0111 separata sfärer mellan å ena sidan 
manligt betalt förvärvsarbete och å andra sidan kvinnligt, obetalt omsorgs
arbete har enligt Sommestad aldrig fått full genomslagskraft i svensk social
politik.35 

Historikern Renée Frangeur kritiserar även hon Hirdmans teori 0111 

genussystemet. Hon menar att de gifta kvinnomas deltagande på arbets
marknaden fortsatte att öka under 1930-talet och att fler kvinnor "bejakade 
det moderna förvärvsarbetet", något som enligt Frangeur skulle tala emot 

existensen av ett husmoderskontrakt.36 Liksom Sommestad menar Frangeur 
att Hirdmans strukturalistiska teorier inte ger utrymme för människors 
handlingskraft och förmåga att förändra existerande genussystem.37 

Jag har delvis svårt att förstå den här kritiken. Som jag läser Hirdman 
står hon inte i motsättning till vare sig Sommestad eller Frangeur. Att 
kvinnor arbetade i allt större utsträckning under 'hemmafruepoken ' visar 
Hirdman själv. 38 På en ideologisk nivå kan det ha funnits ett starkt hus
moderskontrakt samtidigt som kvinnor i praktiken arbetade för att försörja 
sig själva och sina familjer. Hur skulle annars en förändring av kontraktet 
kunna ske? Om ett genuskontrakt dominerade fullständigt, både i praktik 
och ideologi, skulle följden vara ett stillastående, och det tror jag inte att 
Hirdman menar. Sommestads analys av skillnaderna mellan de amerikanska 
och svenska genussystemen är både intressanta och tänkvärda och visar att 
genussystem inte är statiska utan kan variera mellan olika platser, men 
kritiken av Hirdman för att hon skulle mena att det överallt finns ett univer
sellt genussystem förstår jag inte. Hirdman skriver om Sverige under olika 
tidsperioder och hon visar ju också att genuskontrakten förändras över tid. 
Logiskt sätt måste det också innebära att det kan finnas andra typer av 
kontrakt i andra samhällen, i andra tider, men det är inte det Hirdman har 
undersökt, eller påstått sig undersöka. För att undvika missförstånd är det 
nog viktigt att, som Åmark påpekar, hålla i minnet att Yvonne Hirdman rör 
sig på en ideologisk nivå när hon talar om genussystem och genuskontrakt. 

34 Sommestad. "Mejerskor, industrialisering och välfärdspolitik...", s 116 ff. 
35 Sommestad, Lena. "Privat eller offentlig välfärd? Ett genusperspektiv på välfärdsstaternas 
historiska formering" Särtryck ur Historisk tidskrift nr 4 1994, korrekturrät tad version, samt 
"Mejerskor, industrialisering och välfärdspolitik..." 
36 Frangeur. Yrkeskvinna..., s 67. Denna kritik delas av exempelvis ekonomhistorikern 
Wegerman, Leif. "Försörjd av sin hustru: Arbetslöshetshjälpen i Stockholm under mellankrigs
tiden." i (red) Svanström, Yvonne och Kjell Östberg. Ån män då? Kön och feminism i Sverige 
under 150 år. Atlas Akademi, Stockholm 2004. 
37 Frangeur. Yrkeshinna..., s 15 f. 
38 Se exempelvis Hirdman. Genus..., s 152. 



Istället för att dela in 1900-talet i olika dominerande genuskontrakt har 
ekonomhistorikern Ulla Wikander valt att periodisera 1900-talet i fyra 
ekonomiska faser på arbetsmarknaden, sedda ur ett genusperspektiv. Mest 
relevanta för den här avhandlingen är den andra ekonomiska fasen, som 
sträckte sig mellan 1920 och 1950, och den tredje mellan 1950 och 1970.39 

Under den andra ekonomiska fasen (1920-1950) mekaniserades och 

rationaliserades produktionen samtidigt som genusarbetsdelningen förstärk
tes genom att uppdelningarna mellan kvinnors och mäns arbeten blev allt 
mer rigida. Särskilt gifta kvinnors lönearbete utsattes för kritik under perio
der då arbetslöshet bland män rådde. Trots detta kännetecknades perioden av 
kvinnors ökade lönearbete under allt bättre villkor. 

Den tredje ekonomiska fasen (1950-1970) menar Wikander känne
tecknades av ekonomisk tillväxt och ökat behov av lönearbetare, samtidigt 
som Sveriges enda hemmafruperiod realiserades under 1950-talets hög
konjunktur. Denna var dock bara en parentes som övergick i 1960-talet som 
genom en kombination av välfärdsreformer, arbetskraftsbrist och kvinnors 
utbildning och vilja att lönearbeta blev "genombrottsdecenniet för kvinnors 
möjlighet till ekonomisk självständighet."40 Under 1960-talet och början av 
1970-talet växte kvinnorörelsen efter att ha fått näring av den ekonomiska 
frigörelsen.41 

1950-talet har av många forskare uppfattats som ett hemmafruarnas 
decennium. Hemmafrudiskursen, som jag väljer att kalla den, eftersom jag 
vill betona att den rörde sig på en ideologisk nivå och inte alltid efterlevdes i 
praktiken, hade rötter tillbaka i 1860-talets och senare mellankrigstidens dis
kussioner om framförallt gifta kvinnors positioner på arbetsmarknaden.42 

Samtidigt som hemmafrudiskursen var stark arbetade många kvinnor av 
samma skäl som män, för att försörja sig själva och sina familjer. Det är 
tydligt att 1950-talet var början på en brytningsperiod som med ett ökande 
kvinnligt förvärvsdeltagande övergick i ett 1960-tal som såg den andra 
vågens kvinnorörelse födas. 

Genusrelationema på arbetsmarknaden förändrades under den här 
perioden. Den här avhandlingen studerar genusrelationer och genusarbets-
delning inom en snävare kontext: varuhuset NK. Den ideologiska nivån ut

39 Denna periodisering utvecklades av Ulla Wikander först i artikeln "Periodisering av 
kapitalismen - med kvinnor." i Arbetarhistoria 1989:3, och vidareutvecklades i Hedenborg och 
Wikander. Makt och försörjning, s 148 ff. 
40 Hedenborg och Wikander. Makt och försörjning, s 150. 
41 Hedenborg och Wikander. Makt och försörjning, s 150. 
42 Hirdman. Genus..., s 124. Frangeur. Yrkeshinna... 



gör en ram för de olika delstudierna där fokus växlar mellan en institutionell 

och en individuell nivå. 

Genusarbetsdelning 
Begreppet genusarbetsdelning har används inom svensk genusforskning 
sedan 1980-talet och omfattar hela den samhälleliga uppdelningen av arbete 
mellan kvinnor och män, såväl obetalt som betalt.43 Ulla Wikander skriver 
att genusarbetsdelningen "är en väl integrerad och nyutvecklad del av vårt 
ekonomiska system."44 Hon skiljer alltså inte genusarbetsdelningen från det 
ekonomiska systemet. Genusarbetsdelningen är inte given utan omformule
ras på så sätt att ett arbete som i en tid och på en plats varit konstruerat som 
'kvinnligt', senare kan komma att betraktas som 'manligt' och omvänt. 
Även om genusarbetsdelningen är ett uttryck för kvinnors underordning på 
arbetsmarknaden har den enligt Wikander inte varit till lika stor nackdel för 
alla kvinnor, i alla tider och i alla klasser, utan detta har varierat.45 Det som 
på en plats, i en tid, anses vara maskulint kan i en annan kontext uppfattas 
som feminint och vice versa. Genusarbetsdelningen inom lönearbetet bjuder 
på ett otal exempel. Arbetet som försäljare i detaljhandeln är bara ett 
exempel på ett yrke som under de senaste hundra åren övergått från att vara 
ett till antalet manligt yrke till att istället vara ett yrke som anses passande 
för kvinnor med övervägande kvinnliga anställda. Andra yrken, som 
exempelvis mejeristyrket, har gått motsatt väg.46 

I denna avhandling studeras genusarbetsdelningen och dess betydelse 
för försäljarnas yrkesidentiteter på både konkreta och diskursiva nivåer.47 

Med en konkret nivå menar jag genusarbetsdelningen som handlar om vem 
som kunde arbeta på vilken avdelning, vem som kunde sälja vilka varor och 
vilka positioner som var möjliga att nå för kvinnliga respektive manliga för
säljare. Kunde, eller kunde inte, kvinnor och män sälja samma typer av 
varor och kunde de, eller kunde de inte, göra karriär på lika, eller liknande, 
villkor? Genusarbetsdelningen studeras också på en diskursiv nivå. Jag 
kommer att undersöka berättelser om hur kvinnliga och manliga försäljare 

43 För diskussion 0111 och definition av begreppet se Wikander, Ulla. Kvinnors och mäns arbeten: 
Gustavsberg 1880-1980. Arkiv, Lund 1988. 
44 Wikander. Kvinnors och mäns arbeten..., s 21. 
45 Wikander, Ulla. Kvinnoarbete i Europa 1789-1950: Genus, makt och arbetsdelning. Arkiv, 
Lund 1988, s 12 ff. 
46 När jag använder begreppen manligt och kvinnligt arbete syftar jag till antalet kvinnor och män 
inom ett yrke, inte till någon essentiell kvalité. Ett yrke som gått motsatt väg är mejeristyrket. Se 
Sommestad, Lena. Från mejerskci till mejerist: en studie av mejeriyrkets maskuliniserings-
process. Arkiv, Lund 1992. 
47 Dessa begrepp diskuteras vidare nedan. 



skulle vara för att leva upp till företagets, fackets eller försäljarnas egna 
ideal. Fanns det skillnader i företagets, fackets eller de anställdas sätt att tala 
om kvinnliga respektive manliga försäljare? Och i så fall, hur kom de till 
uttryck och vad hade de för konsekvenser för de anställda? 

Att även organisationer är genusformerade har uppmärksammats av 
många forskare.48 Villkoren för lönearbete är ofta strukturerade efter en 
manlig norm, även i de fall då många av de anställda är kvinnor, ofta med 
konsekvensen att kvinnor missgynnas och/eller att deras arbetsmöjligheter 
styrs på annat sätt än mäns.49 Hur denna manliga norm kan komma till 
uttryck på lokala arbetsplatser med övervägande kvinnliga anställda har 
exempelvis studerats av sociologen Christine L. Williams. Williams har 
visat hur män i feminint kodade yrken ofta befordras med automatik och att 
män i dessa yrken både behåller sin maskulinitet och sina privilegier som 
män. Hon uttrycker det som att män tar "glashissen" upp i organisationer där 
kvinnor istället slår sina huvuden i "glastaket".50 Hon har identifierat ett 
antal strategier som hon menar har använts av män i feminint kodade yrken 
för att distansera sig från sina kvinnliga kollegor och på så sätt försäkra sig 
om sin maskulinitet. En sådan är formeringen av "herrklubbar" som ute
sluter kvinnor, en annan att välja ut och lägga tonvikt på "maskulina" 
aspekter av arbetet. En tredje strategi kan vara att betrakta det nuvarande 

arbetet som en "hållplats i karriären" på väg mot högre positioner inom före
taget, och därmed inte som en position att identifiera sig med.51 De män som 
arbetade som försäljare på NK arbetade i ett yrke som med tiden kom att bli 
alltmer feminint kodat. Går det att se om, och i så fall hur, manliga försäljare 
på NK valde att distansera sig från de kvinnliga försäljarna? Fanns den 
typen av strategier som Williams talar om på NK? 

I framväxandet av en ny typ av detaljhandel i England under andra 
hälften av 1800-talet, där varuhusen och affarskedjor spelade en framträ
dande roll, skapades arbetstillfällen för unga kvinnor. De fick jobb som för
säljare just på grund av sitt kön och sin 'femininitet'.52 Bilden av den 
feminina fresterskan användes som säljtrick, men det var viktigt att den 
kvinnliga försäljerskan inte uppfattades som 'billig'. Istället betonades, 

48 Se exempelvis Wahl, Anna, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag. Det ordnar 
sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, Lund 2001. Williams. Still a man's 
world..., Acker, Joan. "Hierarchies, Jobs, Bodies: A theory of gendered organizations." Gender 
and Society 4, 1990, s 139-158, Wikander. Kvinnoarbete i Europa..., och Bradley, Harriet. Men's 
work, Women's work. Polity Press, Cambridge 1999. 
49 Se exempelvis Wahl, Holgersson, Höök och Linghag. Det ordnar sig..., s 60. 
50 Williams. Still a man 's world... 
51 Williams. Still a man's world..., s 141. 
52 Bradley. Mens Work..., s 176 f. 



enligt Harriet Bradley i boken Men's Work, Women 's Work, en kombination 
av femininitet och respektabilitet.53 

Många av dem som arbetat som försäljare inom detaljhandeln i 
Sverige har varit kvinnor. Från att under 1800-talet ha varit dominerat av 
män har yrket under 1900-talets gång genomgått en feminiseringsprocess. 
Antalet kvinnor som arbetat som försäljare inom detaljhandeln har ökat mer 
än antalet män.54 Framväxten av genusdiskurser vilka innehöll förväntningar 
att kvinnor skulle ha en 'naturlig' fallenhet för försäljaryrket på grund av sin 
vana som konsumenter och yrkets sociala karaktär, har ibland getts som en 
förklaring till det stora antalet kvinnor i yrket.55 

Feminint kodade egenskaper kom så småningom att bli synonyma 
med de kvaliteter som ansågs känneteckna en duktig försälj are/för-
säljerska.56 I det här sammanhanget är det viktigt att betona att kvinnors 
förmodade fallenhet för arbete bakom disk endast gällde vissa av detalj
handelns sektorer, och bara vissa typer av varor. Som bl.a. Miriam 
Glucksmann och Elisabeth Sundin har påpekat, innebar genusarbets-
delningen inom detaljhandeln att de kvinnliga försäljerskorna återfanns och 
återfinns främst inom försäljning av varor som kläder, mat, och billiga typer 
av hushållsartiklar medan män arbetade och arbetar med försäljning av 
dyrare och mer tekniskt komplicerade varor som bilar, tv-apparater och 
maskinvaror.57 Etnologen Cecilia Fredriksson har skrivit en avhandling om 
varuhuset Epa 1930-1977. Enligt henne var anställningen på Epa för män 
början på en karriärväg. För de unga kvinnliga biträdena var arbetet istället 
förknippat med glamour och självständighet.58 Hur såg genusarbets-
delningen ut bland klädförsäljarna på NK? Yrket som klädförsäljare på NK 
utövades av både kvinnor och män, låt vara ofta på olika avdelningar. Hade 
genuskodningen av yrket någon betydelse för hur försäljarna konstruerade 
sin yrkesidentitet? 

Min utgångspunkt är att genusidentiteter endast kan studeras utifrån 
specifika kontexter och att en feminin eller maskulin identitet helt enkelt är 

53 Bradley. Mens 'Work..., s 177 f. 
54 Sundin. Män passar alllid?..., s 11, tabell 3 och s 41. 
55 Benson. Counter Cultures..., s 229. Bradley. Men's Work..., s 175 f. 
50 Se exempelvis Bradley. Men's Work..., s 177 f, Glucksmann, Miriam "Retailing and shop-
workers: filling the gap between production and consumption", opublicerad uppsats presenterad 
på högre seminariet den 22 oktober 1998, Ekonomisk-historiska institutionen Stockholms 
universitet, s 24. Intervju med Rolf Nordman, f.d. personalchef på NK-Farsta 1968-1976, och f.d. 
säkerhetschef på NK-Hamngatan 1966-1968 och NK-Farsta 1968-1976, den 18/4-1999. 
57 Se exempelvis Glucksmann "Retailing and shop workers...", s 23 och Sundin. Män passar 
alltid?..., s 41. 
58 Fredriksson. Ett paradis för alla..., s 177 f. 



de egenskaper som i ett speciellt sammanhang och i en speciell tid tillskrivs 
kvinnor eller män.59 

Patriarkalism 
De båda begreppen paternalism och patriarkalism används ofta synonymt, 
även om paternalism verkar vara det oftast använda inom svensk arbetslivs
forskning.60 Jag har valt att använda begreppet patriarkalism, främst för att 
det begreppet används i mitt källmaterial. Ekonomhistorikern Lars 
Magnusson menar att begreppet patriarkalism i samband med den tidiga 
industrialiseringen används på två sätt. Dels syftar det på en speciell 

"arbetskraftspolitik där arbetsgivaren på ett aktivt sätt använder sig av 
diverse välfärdsanordningar, social omvårdnad etc. för att erhålla 
'kontroll'", och dels innebär det en vidare relation och auktoritetsförhållande 
mellan företagsledare och arbetare som upprätthölls med social identifika
tion, ofta skapad med kulturella metoder.61 De kulturella metoderna som 
användes för att stärka patriarkalismen var att på olika sätt stärka arbets-
ledarens auktoritet och knyta arbetarna närmare företaget, såväl i som utan
för arbetet. Dessutom odlades "myten om den framgångsrike och upp
offrande företagsledaren" som ett sätt att stärka företagsledarens "ideolo
giska auktoritet över arbetarna."62 

59 Ljunggren, Jens. Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Stehag: 
Bruno Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm 1999, s 22. Tjeder, David. The Power of 
Character. Middle-Class Masculinities, 1800-1900. Stockholm 2003, s 33. 
60 Hedenborg och Wikander. Makt och försörjning, s 97 f. Ericsson, Christer. Vi är alla delar av 
samma familj. Patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940. Carlsson Bokförlag. 
Stockholm 1997, s 49 ff. 
61 Magnusson, Lars. "Patriarkalism och social kontroll. Några synpunkter på ett 
problemkomplex." Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, nr 33 1986, s 47 f. För den 
kulturella typen av patriarkalism refererar Magnusson till Patrick Joyces studie Work, Society and 
Politics. The Culture of the Factory in Later Victorian England. Harvester P., Brighton, Sussex 
1980. 
62 Magnusson. "Patriarkalism och social kontroll...", s 48. För patriarkalism inom varuhus se 
Miller, Michael B. The Bon Marché. Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920. 
Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1981, s 7 ff. 



Klass 
De handelsanställda som grupp har ansetts ha en oklar klassidentitet, vilket 

framgår av citatet nedan taget från Handelsanställdas förbunds hemsida. 

De handelsanställda betraktade sig som något vida förnämligare 
än arbetare och det låg något mycket berättigat i den populära 
benämningen på de manliga biträdena: Knoddar. Större delen av 
kårens medlemmar ägna hellre sin tid åt punsch och flickor än åt 
spörsmål, vars lösning borde vara deras livssak. En stor del av 
skulden till missförhållandena inom handeln bär nog biträdena 
själva på grund av sitt bristande intresse för allt vad fack
föreningsorganisation heter och den falska klasskänsla som 
driver dem bort från den klass de tillhöra, nämligen arbetar
klassen och socialdemokraterna. 

Per Albin Hansson januari 190463 

I citatet ses de handelsanställdas oklara klassidentitet som ett problem för 
arbetarrörelsen. Det är också klart att Per Albin Hansson syftar på en 
maskulin klassidentitet, även om det redan i början av 1900-talet fanns 
kvinnliga affärsbiträden.64 Arbetare inom handeln betraktade sig enligt 
honom som "förnämare" än andra arbetare vilket kunde leda till att de 
"drevs" till att tro att de tillhörde en annan klass än arbetarklassen. Arbetet 
med försäljning på NK har inneburit kontakter av en klassöverskridande 

karaktär eftersom kunden ofta kommit från en högre social klass än den 
anställde. Arbetet kan ha inneburit en klättring uppåt på den sociala trappan 
för försäljerskor och försäljare ur arbetarklassen. Hur viktig var försäljarnas 
klassidentitet för företaget? Avsikten i denna avhandling är inte att kategori
sera de anställda efter klass. Klassbegreppet används i denna avhandling 
främst för att visa hur klass interagerar med genus i konstruktionen av yrkes
identiteter inom varuhuset.65 Fokus ligger även här på hur klass görs, inte på 
vad det är. 

63 www.handels.se 1999-12-21. 
64 Hedenborg och Åmossa. "Kring kassaaparaten...,", 21 f och tabell 2, s 22.. 
65 Bradley. Men's work..., s 238 f. Davidoff, Leonore. "Regarding Some 'Old Husbands' Tales': 
Public and Private in Feminist History" i Landes B. Joan (ed). Feminism, the Public and the 
Private. Oxford University Press, Oxford and New York 1998, s 169 f. Milkman, Ruth och 
Elenor Townsley "Gender and the Economy" i Smelser, Neil J. och Richard Swedberg (ed) The 
Handbook of Economic Sociology. Princeton, New York 1994, s 609. 



Berättelser, yrkesidentiteter, diskurser 

Språk och minne är intimt förbundna, både på 
en individuell nivå och när det gäller institutio-
naliseringen av kollektiva erfarenheter. För det 
mänskliga livet är språket det primära och ur
sprungliga medlet för uttänjningen av tid
rummet - det som lyfter den mänskliga aktivi
teten bortom djurens omedelbara upplevelse. 
Språket är, som Levi-Strauss uttrycker det, en 
tidsmaskin som kan få sociala praktiker att ut
spelas igen tvärs över generationer och som 
gör det möjligt att differentiera mellan det för
flutna, nutiden och framtiden.66 

Anthony Giddens 

Jag har valt att diskutera begreppen yrkesidentiteter, berättelser och diskur
ser tillsammans, eftersom de hänger ihop. Yrkesidentiteter görs med hjälp av 
berättelser. Berättelser skapar och reproducerar diskurser om hur något bör 
eller inte bör vara. Berättelser skapar alltså både diskurser och identiteter. 
Diskurserna handlar om någonting: de är ett sätt att tala om och förstå 
världen inom ett visst sammanhang. Identiteter handlar om människor, om 
hur människor uppfattar sig själva. De hänger ihop, men låt oss börja med 
identiteterna. 

Identiteter svarar på frågan; vem är jag?67 De handlar 0111 att höra till 
eller inte höra till, om vad vi har gemensamt och vad som skiljer oss från 
andra, om identifikation och differentiering.68 Ett "vi" förutsätter ett "de" 
påpekar sociologen Zygmunt Bauman. Identiteter innehåller både en aspekt 
av samhörighet - vi - och en särskiljande aspekt - de. "Vi" står för den 
grupp man tillhör medan "de" markerar ett avstånd gentemot de grupper 
man inte kan eller inte vill tillhöra.69 För att vi ska kunna tala 0111 identitet 

66 Giddens. Modernitet och självidentitet..., s 34. 
67 Ricoeur, Paul. Oneself as Another. The University of Chicago Press, Chicago and London 
1992, s 118. 
68 Bradley, Harriet. Fractured Identities: Changing Patterns of Inequality. Polity Press, 
Cambridge 1996, s 24. 
69 Bauman, Zygmunt. Att tänka sociologiskt. Bokförlaget Korpen, Göteborg 1990, s 53 ff. 
Kvarnström, Lasse. "Gustav Svenssons dilemma: Några tentativa funderingar kring identitets



krävs dessutom att det finns någon sorts varaktighet över tid samtidigt som 

identiteter är föränderliga. 
Hur konstrueras detta "vi" eller "de"? Sociologen Anthony Giddens 

menar att det inte går att finna en persons identitet i beteendet eller i andras 
reaktioner. Istället bör man titta på "förmågan att hålla i gång en specifik 

berättelse. "70 Självets berättelse definieras av Giddens som "den historia 
eller de historier genom vilka självidentiteten förstås reflexivt, både av indi
viden ifråga och av andra."71 Han menar att självidentiteten är intimt för
bunden med en persons biografi och hur denna uppfattas av individen. Iden
titeter handlar om hur människor tolkar sina biografier, berättelserna om 
sina liv. 

Det är viktigt att poängtera att berättelser om livet är integrerade med 
händelser som inträffar både i den yttre och i den inre världen. Berättelser 
kan vara både fiktiva och icke-fiktiva, men som Giddens menar blir det svårt 
att relatera till omvärlden 0111 identiteten bygger för mycket på fiktiva 
berättelser.72 Identiteter är beroende av omvärlden, men de konstrueras 
reflexivt utifrån de tolkningar människor gör av sina biografier. 

Giddens talar om att människors personliga självidentiteter konstrue
ras med hjälp av berättelser, att berättelser och identiteter hänger ihop. Men 
han undersöker inte hur dessa berättelser kan se ut eller vad de innehåller. I 
denna avhandling vill jag, med inspiration från Giddens kopplingar mellan 
identitet och berättelser, undersöka hur yrkesidentiteter kan konstrueras 
genom att titta närmare på berättelser inom ett företag och ett yrke. Denna 
avhandling handlar inte om personliga identiteter. Inte heller försöker den 
"finna" försäljarnas yrkesidentiteter Avhandlingen begränsar sig till att 
undersöka hur yrkesidentiteter som delas av ett kollektiv görs, inte vad de är. 

Jag har av analytiska skäl strävat efter att hålla isär personliga och 
kollektiva identiteter även om det egentligen inte är möjligt att dra upp några 
skaipa skiljelinjer dem emellan. Kollektiva identiteter delas av en viss grupp 
människor, t ex handelsanställda eller människor i ett företag. Jag använder 
ofta den aktiva formen göra identiteter eftersom jag vill betona att identitet 
inte är något som finns 'i sig' utan måste konstrueras i samspel med omgiv
ningen. Identiteter ses här som processuella i motsats till statiska. Däremot 
kan de inte konstrueras 'hur som helst\ och det är här berättelserna kommer 
in. För skapandet av kollektiva identiteter är gemensamma berättelser avgö

begreppets teori och praktik", i (red) Månson, Per. Det goda livet. Daidalos, Göteborg 2001, s 
131 ff. 
70 Giddens. Modernitet..., s 69. 
71 Giddens. Modernitet..., s 276. 
72 Giddens. Modernitet..., s 68 f. 



rande och det är dessa som står i fokus för den här avhandlingen. Vad menas 
då med en berättelse i det här sammanhanget? Jag definierar en berättelse 
som en händelse i diskursiv form, vare sig denna är sann eller inte.73 En 
berättelse kan också tala om hur någonting förhåller sig, om vilka 'vi' är 
eller 0111 vad som är rätt eller fel. 

Eftersom kollektiva identiteter skapas i relation till omgivningen 
speglas förändringar i organisation, arbetsförhållanden och position på 
arbetsplatsen också i hur yrkesidentiteten görs. Det finns en maktaspekt i 
identitetskonstruktionen. En hotad identitet kan bara etablera sig eller över
leva genom att undertrycka motsägande berättelser.74 

Sociologen Håkan Thörn menar, som Giddens, att konstruktionen av 
kollektiva identiteter inbegriper olika former av berättelser.75 Han menar att 
berättelser fungerar som ramar som ger mening åt världen och placerar 
subjektet i en kontext. Thörn menar att berättelsen skapar ordning och därför 
alltid innehåller en maktaspekt.76 Genom att skapa berättelser gör vi om
världen begriplig.77 

Hur kan en berättelse konstruera en kollektiv identitet? För att svara på 
det får man först ställa sig frågan om hur ett kollektiv skapas och upprätt
hålls. Ett kollektiv som går utöver rent personliga relationer bygger på en 
föreställd gemenskap. Sättet på vilket gemenskapen skapas är centralt. Stats
vetaren Benedict Anderson menar att gemenskaper känns igen på hur de 
föreställs.78 För att en föreställning om kollektivet ska kunna existera krävs 
en kännedom om kollektivets historia, öden och äventyr. Detta är berättel
sens funktion, att skapa ett 'vi'. Enligt Thörn ger berättelsen kollektivet ett 
namn och en plats genom en historia om kollektivets "öde". På så sätt 

73 White, Hay den. The Content of the Form. Narrative, Discourse and Historical Representation. 
The John Hopkins University Press, Baltimore and London 1987, s 2 & 42 ff. 
74 Detta menar exempelvis Du Gay som i sin tur refererar till E. Laclau i Du Gay, Consumption..., 
s 2. 
75 Thörn , Håkan. "Från medvetande till diskurs.", s 7 f. Blomberg, Eva "Tidens krav hette film" i 
Arbetarhistoria nr 2-3 2001. 
76 Thörn. "Från medvetande till diskurs." , s I f .  "Kollektiv identitet kan förstås som den 
betydelseskapande och socialt integrerande dimensionen av allt gemensamt - eller kollektivt -
handlande. Det betyder alltså att det finns en identitetsaspekt av all kollektiv handling. Samtidigt 
utgör det renodlat symboliska kollektiva handlandet ett betydelsefullt inslag i alla kända 
historiska samhällen. Det symboliska kollektiva handlandet har i första hand funktionen att 
manifestera - och därmed konstruera - ett kollektivs enhet " s 7. 
77 Halttunen, Karen. "The Challenge of Narrativity", i Bonnell, Victoria E. och Lynn Hunt (red) 
Beyond the Cultural Turn, University of California Press, Berkeley 1999, s 166 f. 
78 Anderson, Benedict. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung 
och spridning. Daidalos, Göteborg 1992, s 21. 



namnges kollektivet och lokaliseras i tid och rum.79 Hur människor uppfattar 
och tolkar situationer har att göra med hur man fått dem berättade for sig. 

Alla berättelser behöver naturligtvis inte vara reflexivt tolkade av aktö
rer. Men för att berättelser ska vara del i en identitetskonstruktion enligt 

definitionen ovan krävs just detta. Konstruktionen av identitet förutsätter att 
individen reflexivt tolkar berättelser i sin omgivning. Yrkesidentiteter 
handlar om de berättelser som är förknippade med arbetet och om hur 
aktörer tolkar dessa. Men det är omöjligt att dra rena linjer mellan yrkes
identiteter och andra aspekter av identitet eftersom dessa överlappar 
varandra.80 Det vi upplever utanför arbetet påverkar de tolkningsramar vi 
använder för att reflektera över berättelserna om arbetet och vice versa. 

I avhandlingen undersöks hur yrkesidentiteter gjordes på NK och 
vilken betydelse olika berättelser kan ha haft i denna process. Tonvikten 
ligger på berättelser inom arbetet men en del berättelser om privatlivet som 
varit direkt relaterade till uppfattningarna om jobbet har också uppmärk
sammats. Jag har definierat identitet som den av individen reflexivt tolkade 
berättelsen om sitt liv. Men den berättelsen står inte för sig själv, utan är 
beroende av andra berättelser som interagerar med en persons egen 
berättelse. 

I denna avhandling definieras begreppet diskurs som ett sätt att tala 
om och förstå världen inom ett visst sammanhang.81 Berättelserna konst
ruerar diskurser genom att tala om och skapa en förståelse för världen inom 
varuhuset. Eftersom diskurser är normgivande får de saker att framstå som 
objektiva.82 Man skulle också kunna säga att diskurserna styr vad som 
betraktas som självklart eller inte. Men det är inte så att diskurserna ensidigt 
styr. De förändras i en växelverkan med kontexten, den sociala praktiken. 
Det är viktigt att se att diskurser inte kan förändras 'hur som helst', utan att 
de är beroende av tidigare diskurser och sociala praktiker vilka de antingen 
utvecklar eller gör motstånd mot. Kollektiva sociala rörelser har ibland 
kunnat förändra existerande diskurser. Samtidigt kan förändrade diskurser 
leda till förändrad social praktik. Diskurser och identiteter är således förän
derliga.83 Men de kan också vara konserverande. 

7Q Thörn, "Från medvetande till diskurs.", s 7. 
80 Du Gay. Consumption and Identity..., s 88. 
81 Winther Jörgensen, Marianne och Louise Philips. Diskursanalys som teori och metod. 
Studentlitteratur, Lund 1999, s 7. 
82 Tack till Per Simonsson, ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, för den 
formuleringen. 
83 Winther Jorgensen och Philips. Diskursanalys..., s 12. 



Jag har valt att skilja på diskurs och social praktik, eller på diskursiva 
och konkreta nivåer.84 Kategorier som kön, klass, ålder och etnicitet som 
sociala konstruktioner är sätt att tänka på sociala skillnader. Det är den 
diskursiva nivån. Men dessa konstruktioner har också en motsvarighet i 
levda relationer, i existerande skillnader mellan olika grupper av männi
skor.85 De är naturligtvis tätt sammanvävda, men av analytiska skäl har jag 
valt att göra en uppdelning mellan praktik och diskurs.86 

Diskurser och sociala praktiker står inte i motsättning till varandra. 
Harriet Bradley och Miriam Glucksmann förespråkar vad de kallar ett 
"både/och" - perspektiv. De menar att det är viktigt att analysera både 
diskurs och social praktik (med Bradleys ord "meaning and materiality", 
med Glucksmanns "discourse and lived experience") och att dessa är olika 
men oskiljaktiga.87 

Diskurser skapar ordning. De skapar förståelse och de styr vad som 
betraktas som självklart eller inte. Därför är de också alltid inordnade i ett 
vidare maktsystem. Makt ses som relationell i det att de anställda själva var 
med och skapade relationen.88 För att makt ska kunna betecknas som relatio
neli krävs att de anställda har ett visst mått av frihet och att de har möjlighet 
att agera och reagera på olika sätt. Annars skulle maktutövningen vara ett 
rent förtryck. Här vill jag komplettera synen på makt som relationell med 
Harriet Bradleys definition av makt som möjligheten att kontrollera mönster 
av social interaktion.89Att jag ser makt som relationell betyder inte att den 
inte kan vara riktad och att det inte kan finnas en starkare part. Makt
relationen kan vara ojämn. 

84 Dessa är inte menade att ses som motsatspar utan som kompletterande varandra. 
85 Bradley. Fractured Identities..., s 202 f. 
86 Svanström, Yvonne. Policing Public Women. The Regulation of Prostitution in Stockholm 
1812-1880. Atlas, Stockholm s 33. 
87 Bradley. Fractured Identities... s 9 f. Glucksmann, Miriam. Cottons and Casuals. The gendered 
organisation of labour in time and space. Sociologypress, Durham 2000, s 15 ff. 
88 Min syn på makt som relationell är inspirerad av Foucault. Se exempelvis Foucault, Michel. 
The history of sexuality. An Introduction. Volume 1. Vintage, New York 1990 (1976). Se även 
Winther Jorgensen och Philips. Diskur s analys..., s 20 f & s 44 f, och Du Gay. Consumption and 
Identity..., s 54. 
89 Bradley, Harriet. Gender and Power in the Workplace. Analysing the Impact of Economic 
Change. Macmillan Press LTD, London mfl. 1999, s 33. 



Frågeställningar 

Man kan inte känna sig själv, 
endast berätta sig.90 

Simone de Beauvoir 

Utifrån ovanstående forskningsläge vill jag nu fråga 111ig hur konstruktionen 
av yrkesidentiteter för klädförsäljare på NK gått till. För att kunna studera 
hur processen att 'göra yrkesidentiteter' gått till har jag valt att identifiera 
och analysera ett antal berättelser om och av de anställda. De berättelser jag 
valt att följa har sitt ursprung i olika aktörer av vilka de mest centrala är de 
anställda själva, företagsledningen samt fackförbundet Handelsanställdas 
förbund avdelning 20. Frågeställningarna kommer att analyseras med av
seende på genus och klass. 

Avhandlingens övergripande frågeställning formuleras så här: 

• Hur konstruerades eller "gjordes' klädförsäljarnas yrkesidentiteter på 
NK och hur förändrades detta över tid? 

Eftersom berättelser utifrån forskningsläget bedömts vara centrala i denna 
process kompletteras den övergripande frågeställningen med nedanstående 
delfrågor: 

• Hur framställde företaget sina försäljare i de berättelser som 
förmedlades till de anställda eller till aktörer utanför företaget? 

• Hur framställde fackförbundet Handelsanställdas förbund NK som 
företag och NK:s försäljare i sina berättelser? 

• Vad berättade försäljarna om sig själva i arbetet? 

• Vad berättade försäljarna om de varor de sålde? 

90 De Beauvoir. Det andra könet, s 13 f. 



Avgränsningar 

Den övergripande tidsperioden för hela avhandlingen är 1918-1975. Dessa 
årtal markerar gränserna för det äldsta respektive yngsta källmaterialet. 
Tyngdpunkten i avhandlingen ligger på 1940- till 1960-talet då de flesta av 
de personerjag har intervjuat för studien, här kallade informantema, var an
ställda på NK. Alla delstudier kretsar kring samma fråga, hur klädförsäljares 
yrkesidentiteter gjordes på NK, men tidsperioderna varierar och överlappar 
varandra på grund av källmaterialet. 

Den ursprungliga planen var att undersöka tidsperioden 1945-1975, då 
antalet förvärvsarbetande kvinnor steg kraftigt, barnomsorgen byggdes ut 
och stora förändringar skedde både i samhället och på varuhuset. Anled
ningen till att tidsperioden förskjutits bakåt och utvidgats är att käll
materialet dragit i olika riktningar. I delstudien "Det var det högsta vi kom 
till" visade det sig att huvudinformanten böljade sitt arbete på NK 1933, 
varför detta blev en naturlig startpunkt. I delstudien "Den sårade patriarken 
och andra berättelser om NK och facket" visade det sig relevant att gå till
baka ända till 1918, eftersom det var då diskussionerna mellan företaget och 
facket började föras. 

De processer som gör identiteten har jag valt att strukturera i olika 
berättelser. Jag gör inte anspråk på att ha kartlagt alla berättelser av 
betydelse för yrkesidentiteten. Istället har jag koncentrerat mig på ett be
gränsat antal som jag bedömt varit centrala och som varit möjliga att under
söka. 

En del avgränsningar är gjorda eftersom källmaterialet inte kunnat 
svara på frågor som hade varit relevanta att ställa. Det gäller exempelvis hel-
eller deltidsarbetets betydelse för yrkesidentiteten. Det är rimligt att anta att 
arbetstidsarrangemanget varit betydelsefullt för hur människor uppfattat sin 
yrkesidentitet. Att de deltidsarbetande inte identifierade sig med arbete på 
samma sätt som heltidsarbetande var något som påstods av Handels-
anställdas förbund under 1950-talet. 91 Deltidsarbetets betydelse för yrkes
identiteten är en fråga som återstår att undersöka. Att frågan inte kunnat om
fattas av det här projektet och att jag inte prioriterat den beror på att flertalet 
av de intervjuade varit heltidsanställda. Inte heller har det funnits underlag 
att diskutera frågan utifrån NK:s arkiv. Handelsanställdas förbunds inställ
ning till deltidsarbetet studeras för närvarande av ekonomhistorikern Inger 
Jonsson.92 

91 Handelsträff, nr 7 1954, s 3. 
92 En studie om deltidsarbete inom svensk detaljhandel med utgångspunkt i Handelsanställdas 
förbunds agerande görs av Inger Jonsson, Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala 



I början av avhandlingsarbetet hade jag ambitionen att med hjälp av 
NK:s personalmatriklar och personalkort göra statistiska sammanställningar 
över vem som arbetade var inom varuhuset och vad de hade i lön. Det 
visade sig tyvärr vara omöjligt att genomfora eftersom utgallringar gjorts av 
de personalkort där de anställda gått i pension. Korten ur de olika tids
perioderna hade dessutom löpande flyttats över till kommande period, för att 
så småningom (i de fall den anställda arbetade fram till pensionen) hamna i 
den utgallrade serien. En statistisk sammanställning utifrån det material som 
fanns tillgängligt skulle ha gett en kraftig slagsida mot korttidsanställd 
personal. Med tanke på att övriga delar av avhandlingen behandlar rakt mot
satt grupp, de som arbetat länge på NK, var undersökningen inte motiverad. 
År 1947 fanns på NK omkring 1000 anställda som arbetat tio år eller mer. 
Vid samma tidpunkt hade NK:s guldklubb, för dem som varit anställda i mer 
än 25 år, 558 medlemmar. Det visar att det fanns en stor andel anställda som 
arbetat länge inom företaget.93 

Metod och källmaterial 
The past is not an 
untold story.94 

Lois Mink 

Som ni kommer att märka finns det många olika röster som berättar i den 
här avhandlingen. Ibland kommer berättelser direkt ur informanternas 
munnar eller de skrivna källorna och ibland är det företaget eller facket som 
berättar. Ibland är det jag som skapar berättelser utifrån flera olika källor. 
Dessa olika typer av berättelser skulle kunna benämnas berättelser och olika 
nivåer av metaberättelser, det vill säga berättelser om berättelser. Så bör 
läsaren också se det. Men jag har inte gjort dessa uppdelningar i texten efter
som det skulle göra framställningen onödigt krånglig. Jag litar på att det 
framgår av sammanhanget vem det är som talar och på vilken nivå 
berättelsen ligger. Ibland krävs fakta för att läsaren ska förstå bakgrunden 

universitet. Ett projekt om deltidsarbete i statliga diskurser görs av Joa Bergold, Ekonomisk
historiska institutionen vid Uppsala universitet. Jonsson, Inger. "Deltidsarbete inom svensk 
detaljhandel: en genuskritisk studie av arbetstidsmönster." Konferenspaper, Ekonomisk
historiska mötet i Lund 17-19/10 2003. Session: Arbetad tid och välfärd: Ekonomi och 
könsarbetsdelning under 1900-talet. 
93NK-vetl och NK-sätt, s 32. 
94 Citat av filosofen Louis Mink återgivet i Halttunen. "The challenge of narrativity", s 166. 



till berättelserna. Dessa ligger insprängda i texten i anslutning till tillhörande 
berättelse. 

I studien används både skriftligt och muntligt källmaterial. Jag 
kommer först att diskutera det muntliga källmaterialet. Detta diskuteras mer 
utförligt än det skriftliga eftersom det inte har varit lika mycket använt inom 
ämnet ekonomisk historia.95 Jag har därför bedömt det som att det finns ett 
behov av en mer grundlig diskussion om möjligheter och problem med 
intervjuer som källmaterial. 

Intervjuer 

Vilka och varför? 

En viktig del av denna avhandling bygger på intervjuer med före detta 
klädförsäljare på NK. Det är, för att tala med idéhistorikern Ronny 
Ambjörnsson, "de skötsamma" som har intervjuats.96 De flesta har till
bringat större delen av sitt arbetsliv på NK, och de har stannat kvar. Det 
verkar därför rimligt att förvänta sig att de känner en stark lojalitet gentemot 
företaget. Urvalet beror på att dessa informanter varit villiga att ställa upp 
och dela med sig av sina erfarenheter. Det hade också varit svårt att göra ett 
annat urval eftersom korttidsanställda skulle ha varit svåra att hitta. Kanske 
hade ett annat urval gett en annan bild av företaget men för mitt syfte, att se 
hur yrkesidentiteter konstrueras, har de personer jag haft förmånen att 
intervjua varit viktiga. 

Mitt syfte med intervjuerna har varit att undersöka hur dessa anställda 
sett på sitt arbete och sin yrkesidentitet. Detta är insamling av ny informa
tion. Att de har arbetat länge på samma arbetsplats och därmed kan förut
sättas vara lojala mot sin arbetsgivare ser jag inte som något problem. 
Tvärtom ger det tillfalle att studera hur människor under lång tid kommit att 
identifiera sig med sitt arbete och ett varuhus, samt vilka eventuella mot
stånd som funnits mot att göra detta. 

Vad är det jag får veta? 

Fördelarna med att göra intervjuer är många. Genom att göra intervjuer kan 
man själv som forskare välja vilka frågor man vill ställa till källmaterialet 
och i bästa fall få långa och intressanta svar, vilket jag har fått. Man slipper 

95 Att döma av de avhandlingar som är under arbete på ekonomisk-historiska institutionen vid 
Stockholms universitet verkar detta glädjande nog vara på väg att förändras. 
96 Ambjörnsson, Ronny. Den skötsamme arbetaren. Carlssons, Stockholm 1998. 



gå igenom för sitt syfte ointressant material eller försöka tolka texter som 
egentligen handlar om andra frågor än de man vill ställa. Det är givande att 
skapa ett nytt källmaterial där människor som annars inte skulle uppmärk
sammas i forskningen får göra sina röster hörda. Dessutom är det överras
kande, intressant, levande och, inte minst, roligt. 

Att ställa frågor om arbetsliv är förhållandevis okomplicerat eftersom 
människor ofta minns hur de har haft det på arbetet, vad de har haft för 
arbetsuppgifter och vilka avdelningar de arbetat på. Däremot är det svårare 
att rakt ut fråga människor hur de har konstruerat sina identiteter. Mitt sätt 
att lösa den uppgiften har varit att lyssna till de berättelser mina informanter 
har berättat för mig och sedan tolka dessa i ljuset av övrigt källmaterial. 

Men, det är problematiskt att göra och tolka intervjuer i historisk 
forskning. Det är inte bara det att människor kanske har glömt vad som 
egentligen hände för femtio år sedan eller när det hände. Med tiden kanske 
minnena har lagts till rätta så att den subjektiva upplevelsen omtolkats för att 
bättre passa in med vår tid värderingar och ideal, och kanske de intervjuade 
anpassar sina svar på forskarens frågor efter vad de tror att forskaren vill 
veta. Med största säkerhet är deras berättelser selektiva med både medvetna 
och omedvetna uteslutningar av minnen.97 

Vad är det jag får veta?, är nog den i särklass viktigaste frågan att 
hålla i huvudet när man arbetar med tolkningar av intervjuer. Med all den 
osäkerhet och komplexitet som finns i mellanmänskliga relationer är det 
omöjligt att hitta fram till en helt objektiv vetenskap. I forskning baserad på 
intervjuer skapas kunskapen i en interaktion mellan forskaren och infor-
manten. Som forskare är jag alltså medproducent till mitt eget källmaterial. 
Detta är nödvändigt att inse och ställer delvis andra källkritiska krav än 
annan historieforskning där källorna existerar i form av skrivna eller andra 
dokument. 

Frågan är hur man som forskare ska kunna vara så objektiv som 
möjligt. En del av svaret ligger kanske i att bryta den enskilda forskarens 
isolation. Steinar Kvale för i Den kvalitativa forskningsintenjun en intres
sant diskussion kring temat "kunskap som samtal". Han menar att den 
kunskap som produceras genom kvalitativa intervjuer blir giltig genom att 
den utsätts för det kritiska samtalet inom forskarsamhället. Kunskaps
produktionen upphör alltså inte med att intervjun är genomförd, nedskriven 
och tolkad av forskaren utan fortsätter i ett kritiskt samtal mellan forskar-

97 För en allmän diskussion om intervjuer i arbetslivshistorisk forskning se: Hesselgren, Eva och 
Björn Horgby, "Är 'muntlig historia" något för historisk arbetslivsforskning" i Rig 1992. 



kollegor.98 Detta tycker jag är ett rimligt förhållningssätt till intervjuer som 
källmaterial. Det innebär också att det som betraktas som 'säker' kunskap 
kommer att röra på sig i takt med att ny forskning ger oss nya kunskaper 
som ställer de gamla kunskaperna i nytt ljus. Så kommer även att ske med 
det här materialet. Min ambition är att bidra till en ökad kunskap inom 
området. 

Vem är det jag pratar med? Klass och kön 

Flera forskare har uppmärksammat att kvinnor och män minns det förflutna 
på olika sätt beroende på deras positioner i det samhälleliga systemet. Jag 
vill betona att det inte finns något 'naturligt' i detta. Exempelvis har födslar 
och giftermål, enligt vissa studier, visat sig vara viktigare hållpunkter för 
minnet hos kvinnor än hos män, som oftare använder byten av arbete, värn
plikt och liknande som tidsmarkörer.99 Givet att kvinnor och män haft olika 
positioner i det förflutna där kvinnor oftast haft huvudansvaret för hem och 
familj är detta inget överraskande. Det är dock viktigt att se att minnets olika 
tidsmarkörer är beroende på de relationer kvinnor och män haft och varierar 
med kulturella, regionala och historiska omständigheter.100 

Vissa studier pekar på att kvinnor oftare tonar ner sina förtjänster, 
undviker att tala i första person eller underdriver sitt inflytande över 
andra.101 När jag började skriva utifrån de intervjuer jag gjort upptäckte jag 
att en av de kvinnliga cheferna inte någonstans i den utskrivna texten titule
rade sig själv chef. Ändå visste jag utifrån samtal med andra samt tidnings
klipp att det var chef hon varit. Till slut ringde jag upp henne och frågade 
rakt på sak: "Visst var du väl chef?" "Jo, men du förstår att det brukar jag 

aldrig säga, för jag är lite försynt. "I02 Till saken hör att hon varit mycket 
framgångsrik i sitt arbete och avancerat till inköpschef över flera av dam
sidans avdelningar och så småningom över flera varuhus. Detta var dock 
inget hon hade betonat i våra sammanlagt tre timmar långa intervjuer eller i 
de informella samtal vi haft. En annan kvinna strök konsekvent de delar i 
intervjun där hon tyckte att hon framhävde sig själv med motiveringen att 
det verkade så förmätet. Huruvida dessa exempel är representativa eller inte 

08 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 1997: s 214 ff 
99 Hesselgren och Horgby "Är 'muntlig historia' något för historisk arbetslivsforskning", s 104. 
100 Se exempelvis Selma Leydesdorff, Luisa Passerini och Paul Thompson (eds). "Introduction" i 
Gender and memory: International yearbook of oral history and life stories, volume IV, Oxford 
University Press, Oxford mfl 1996, s 1 ff. Se även Glucksmann. Cottons and Casuals. 
101 Se Sangster, Joan. "Telling our stories: Feminist debates and the use of oral history" i Robert 
Perks & Alistair Thomson (red) The Oral History Reader, Routledge, New York 1998, s 89. 
102 Telefonsamtal med informanten Birgit Påhlsson den 3 oktober 2001. 



är omöjligt att säga. Jag tror ändå att det är en bra idé att ha insikten om att 
minnen kan vara genusberoende i åtanke i tolkningen av historiska inter

vjuer. 
I feministisk forskning har man länge uppmärksammat att förhållandet 

mellan intervjuare och informant ofta är allt annat än jämlikt, även i de fall 
då båda är kvinnor.103 Vissa forskare menar att vi av etiska skäl bara borde 
intervjua de som står oss nära i samhällshierarkin. Som forskare borde jag 
stå så nära som möjligt och helst vara en medlem av den undersökta 
gruppen.104 Allt för att minska risken för exploatering av människors privata 
liv. Problemet med ett sådant synsätt är uppenbart. Vi skulle få en kraftig 
slagsida åt forskning om redan privilegierade grupper, företrädesvis vit, 
manlig medelålders medelklass. Trots detta har jag många gånger under 
arbetet med intervjuer ställt mig frågan: Vem är jag att ta mig friheten att 
fråga ut människor om deras liv, vad ger mig rätten att göra det? Inte nog 
med att jag i kraft av min utbildning och position ber dem berätta, jag ska 
också tolka deras berättelser, kanske på ett sätt som motsäger deras egna 
självdefinitioner.105 Att analysera verkliga, nu levande människors berättel
ser är något helt annat än att arbeta med historiska skrivna källor där det är 
lättare att hålla en distans i såväl tid som rum. Hur jag än vrider och vänder 
på det är det en personlig relation som ligger till grund för den kunskap som 
produceras. Kön, klass, etnicitet och ålder spelar roll när det gäller den 
information jag lyckas fa fram. Detta gäller inte enbart den intervjuade utan 
även forskaren. 

Forskarens subjekt: Klass och kön 

Vilken betydelse har då mitt eget subjekt? Min status som forskare kan vara 
av större eller mindre betydelse beroende på vem jag intervjuar. Till viss del 
distanserar den mig från dem jag intervjuar, samtidigt som forskningen är 
nyckeln som ger mig tillträde till att överhuvudtaget fråga ut människor om 
deras liv. Jag sa tidigare att relationen mellan intervjuare och informant är 
hierarkisk, med informanten i underordnad position. I kraft av min utbild
ning och forskarstatus är det jag som anger tonen i samtalet. Detta har upp
märksammats både av feministiska forskare som Joan Sangster och Miriam 
Glucksmann, och av exempelvis Steinar Kvale.106 

103 Leydesdorff, Passerini och Thompson (eds). "Introduction", s 5. 
104 Se Sangster. "Telling our stories: Feminist debates and the use of oral history", s 96. 
105 För en bra diskussion om etiska dilemman se Sangster, "Telling our stories..., s 92 ff. 
106 Se exempelvis Kvale, Den kvalitativa forskningsintenjlin, s 118 f. Sangster, "Telling our 
stories..." Glucksmann. Cottons and Casuals, s 33 f. 



Något som mer sällan har diskuterats och som borde uppmärksam
mas mer inom svensk historieforskning är vilken betydelse forskarens kön 
kan tänkas ha i kunskapsproduktionen. Andrea Fontana och James H. Frey 
påpekar i artikeln "Interviewing: The Art of Science" att både intervjuarens 
och informantens kön är av betydelse eftersom intervjun genomfors inom ett 
socialt system där maskulina och feminina identiteter hålls åtskilda. De går 
dock inte djupare in på hur genus kan tänkas påverka forsknings
resultaten.107 Christine L. Williams tar upp frågan i ett metodappendix till 
boken Still a man 's world. Men who do women 's work samt i en artikel till
sammans med E. Joel Heikes i Gender and Society. Den jämförande under
sökning som gjordes mellan en kvinnlig och en manlig intervjuare visade att 
män hade en tendens att svara mer 'rakt på sak' på frågor om genus-
relationer på arbetsplatsen då intervjuaren var en man. I förhållande till den 
kvinnliga intervjuaren var män mer försiktiga i sina uttalanden om kvinnor, 
uppenbarligen för att inte stöta sig med henne. Precis som Fontana och Frey 
menar Williams att alla intervjuer äger rum i en genusberoende kontext, vare 
sig informanten och intervjuaren är av samma eller olika kön. Det existerar 
heller ingen plats utanför genussystemet där insamlade data skulle kunna 
vara oberoende av kön.108 

Att vara kvinna eller man har betydelse när det gäller interaktionen 
mellan forskare/infomiant. Möjligen kan detta vara en extra viktig aspekt 
när det gäller historisk forskning eftersom det oftast är äldre människor som 
intervjuas, och dessa kan tänkas ha levt i tider och sammanhang där uppdel
ningen mellan män och kvinnor i olika verksamhetsområden varit än star
kare. Även om min status som forskare i förhållande till dem jag intervjuat 
är hög är min status eller auktoritära position som kvinna lägre. Här skär 
klass och genus genom varandra på ett sätt som kan vara motsägelsefullt. 
Kanske kan det göra att jag upplevs som mindre hotfull och därmed i vissa 
fall underlätta ett samtal. I andra fall kanske jag skulle ha fått rakare och 
ärligare svar om jag varit man. Kön spelar, liksom klass, etnicitet, ålder och 
personliga framtoning, roll när det gäller vilken information jag lyckas få 
fram. 

Det finns ytterligare en genusaspekt på kunskapsproduktionen som 
jag inte sett diskuteras. Som jag nämnde tidigare kräver intervjuforskning, 
kanske mer än annan forskning, ett utbyte forskare emellan. Liksom inter-

107 Fontana, Andrea och James H. Frey "Interviewing. The Art of Science" i N.K Denzin och 
Y. S. Lincoln (red) Handbook of Qualitative Research, Sage 1994, s 369 f. 
108 Se Williams, Christine L. och E. Joel Heikes, "The importance of researcher's gender in the 
in-depth interview: Evidence from two case studies of male nurses", Gender and Society 7, 1993, 
s 280-291. Williams, Still a man's world..., s 190 ff. 



aktionen mellan forskare/informant och samhället i stort är forskarsamhället 
inbäddat i ett genussystem. Forskarens kön har inte enbart betydelse i för

hållande till den hon/han intervjuar, utan också 'inåt' forskarsamhället och 
'utåt' media och en bredare allmänhet. Att vara forskare och kvinna innebär 
ofta en betoning på kvinna, kvinnlig forskare eller kvinnoforskare. Detta ger 
rimligtvis avtryck på det vetenskapliga samtalet. Just det samtalet som är en 
förutsättning för en viktig källkritisk metod när det gäller historisk intervju
forskning, den intersubjektiva prövningen. 

Så här har jag gått tillväga 

Sex kvinnor och tre män som arbetat som klädförsäljare under perioden 
1933 till 1969 har ställt sig till mitt förfogande och låtit mig genomföra 
långa och givande intervjuer. Dessutom har jag gjort intervjuer med en före 
detta lönekamrer samt en före detta personalchef på NK, vilket innebär 
intervjuer med sammanlagt elva personer. Urvalet av de första informan-
tema gjordes med hjälp av Astrid Sjöberg, sekreterare i NK:s guldklubb, där 
anställda som arbetat mer än 25 år i företaget är med. Därefter har jag gått 
vidare enligt snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att jag efter de 
första inledande intervjuerna gått vidare utifrån de förslag jag fått av de 
personerjag intervjuat. Utifrån de förslag jag fått har jag gjort ett urval för 
att fa så stor spridning som möjligt mellan befattningar, antal arbetade år, 
avdelning och kön. 

Intervjuerna har gjorts i form av djupintervjuer med en total längd på 
mellan en och fyra timmar. I ett par fall har jag återvänt och gjort två band-
inspelade intervjuer. Förutom de bandinspelade intervjuerna har utbyte skett 
i form av telefonsamtal eller andra informella samtal. 

Med tanke på vad jag tidigare sagt om betydelsen av forskarens 
subjekt är det på sin plats att diskutera mina egna relationer till informan-
tema. Före intervjun har jag berättat lite om mig själv och min forskning. 
Jag har inte talat om mig själv som feminist eller om min forskning som 
feministisk eftersom begreppen kan antas ha stor laddning för vissa männi
skor. Jag har sett det som min uppgift att i första hand lyssna till deras 
berättelser så förutsättningslöst som möjligt. Jag har dock funnit det frukt
bart att ibland 'bjuda på mig själv' och berätta detaljer ur mitt eget liv för att 
få informanten att känna sig mera bekväm med mig och mindre utsatt i 
intervjusituationen. Detta särskilt som en del av mina frågor varit närgångna 
och personliga. Jag har varit noga med att informera informanten om att 



hon/han inte behöver svara på sånt hon/han inte vill och att de när som helst 
kan hoppa av projektet utan att jag skulle ta illa upp. 

De flesta informanterna framträder under sitt rätta namn. Alla har fått 
möjlighet att läsa igenom utskriften av intervjun och göra ändringar. Den 
vanligaste ändringen har varit att stryka namn på kollegor. I vissa fall har 
även tillägg och betoningar gjorts. Att skriva om nu levande namngivna 
personer har stundtals varit en etisk balansgång. Vissa saker, t ex hur de som 
kommit i arbetsledande positioner själva uppfattats som chefer, har jag inte 
haft tillräckligt med underlag för att diskutera. Det huvudsakliga 
perspektivet är de intervjuades egen syn på relationer till arbetskamrater och 
överordnade. För mitt syfte har det också varit det viktiga. 

Intervjuerna kan betecknas som semistrukturerade. Det innebär att jag 
haft en intervjumall med frågor jag velat diskutera, men att ett stort utrymme 
har givits åt informanterna att själva berätta och fördjupa sig i det de tyckt 
var viktigt.109 

Intervjuerna har till stor del genomförts i informanternas hem. Alla 
utom två har spelats in på band.110 Alla intervjuer har transkriberats av mig 
och lämnats till informanterna för genomläsning och kommentarer. I ett fall 
avböjde en manlig informatör vidare deltagande i projektet med hänvisning 
till att det blev alltför personligt. I det fallet har jag bedömt det så att jag 
kunnat använda vissa uppgifter från intervjun som varit av opersonlig 
karaktär och omöjligen kunnat kopplas till hans person. Alla personliga upp
gifter om den informanten har strukits. Han finns heller inte med i den tabell 
som visar en översikt över de mest använda informanterna.111 En annan av 
de manliga informanterna har valt att inte framträda med sitt namn. Detta 
eftersom han upplevde vissa av de uppgifter han lämnat som känsliga. 

Alla kvinnliga informanter framträder under sina rätta namn. I inter-
aktionen med de manliga informanterna upplevde jag som forskare att de 
ibland hade en tendens att berätta mer om sig själva än vad de hade tänkt 
från början, möjligtvis för att de var oförberedda på den typ av frågor som 
skulle komma att ställas eller för att de var ovana att tala om personliga 
upplevelser av sitt arbetsliv. När det gällde de kvinnliga informanterna fick 

jag intrycket av att de hade berättat sin historia tidigare. Om det ligger något 

mönster bakom detta är omöjligt för mig att veta eftersom underlaget är allt

109 Kvale. Den kvalitativa forskningsnitenjun, s 117 f. Intervjumall se bilaga 2. 
110 Den första för att informanten avböjde att bli inspelad på band, den andra för att jag tagit med 
mig fel sorts diskett till intervjun. 
111 Modellen är inspirerad av Glucksmann. Cottons and Casuals, s 11 ff. Se bilaga 3. 



för litet. Men uppgiften kan ändå vara intressant om det finns flera forskare 

som har haft liknande erfarenheter. 
Det finns ytterligare ett problem som knappast går att förbise när man 

gör djupintervjuer, nämligen representativitetsproblemet. Att göra djupinter
vjuer är oerhört arbetskrävande, så inbyggt i själva metoden ligger att det 
bara är möjligt att göra ett begränsat antal intervjuer. Om man dessutom 
envisas med att transkribera materialet själv för att ha så stor kontroll som 
möjligt över kunskapsproduktionen sjunker antalet genomförbara intervjuer 
drastiskt. Syfte med en studie som denna kan alltså inte vara att generalisera 
till en bred population. 

Intervjumaterialet är problematiskt på så sätt att jag som med-
producent till källmaterialet även färgar dess innehåll. När det gäller det 
samtida, skriftliga källmaterialet finns inte det problemet, men det är viktigt 
att inte glömma att även det materialet är producerat av någon och i 
varierande grad tendensiöst. Min insyn som forskare i produktionen av det 
materialet är betydligt mindre. 

Skriftligt källmaterial 

Källmaterial, metod och urval 

I avhandlingen har jag förutom intervjuer använt mig av skriftligt material i 
form av personaltidningar, styrelseprotokoll och pressklipp från NK:s arkiv 
på Föreningen Stockholms företagsminnen och från Handelsanställdas 
förbunds avd. 20:s arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

Personaltidningen Kompanirullan började ges ut 1927. Enligt Kurt 
Samuelsson som skrivit Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus var 
Kompanirullan Sveriges första personaltidskrift och den spelade enligt 
honom en stor roll både när det gällde utbildningen av personalen och 
sammanhållningen inom företaget.112 Av de intervjuade har flera uppgett att 
de läste personaltidningen och att man diskuterade innehållet med arbets
kamraterna.113 Samuelsson skrev historiken om NK på uppdrag av företaget 
vilket innebär att den bör betraktas som tendensiös.114 I denna avhandling är 
det just det tendensiösa som undersöks. Även 0111 det är svårt att i efterhand 
veta hur stor betydelse personaltidningen hade för de anställda har 

112 Samuelsson .Nordiska Kompaniet..., s 190. 
113 Intervju 4, Maud Lundberg, s 10 , intervju 5, Maj-Britt Bergström, s 10 , intervju 6, Sanna 
Öman, s 16, intervju 9b, Stig Forss, s 17. 
114 Faktamässigt har jag bedömt den som tillförlitlig då den faktagranskats av Eli F. Heckscher, 
Sveriges förste professor i ämnet ekonomisk historia. 



Samuelsson säkert rätt i det att den producerades i syfte att skapa samman
hållning inom företaget. Det är också i det avseendet jag har använt den. 

Personaltidningen på NK hade en redaktör och en redaktions
kommitté. Redaktören var i 4 av 7 undersökta årgångar en kvinna. I 
redaktionskommittén satt både kvinnor och män, dock oftast fler män än 
kvinnor. Den var sammansatt av personer från olika avdelningar. Ansvarig 
utgivare var alltid en man. Att döma av innehållet var personaltidningen ett 
språkrör för ledningen. 

Formatet och papperskvalitén på personaltidningen ändrades under 
perioden: från att ha varit stor och tryckt på tjockt papper gavs den senare ut 
i mindre format på tunnare papper. Med tiden förändrades personaltidningen 
Kompanirull an/Rull an alltså från att ha haft formen av en tidskrift till ett 
stencilblad som på 1970-talet gavs ut som gemensam personaltidning för 
NK och Epa under namnet Detaljen}15 Dess betydelse verkar successivt ha 
minskat eftersom ledningen inte längre såg någon anledning att ge ut en så 
påkostad personaltidning. Som identitetsskapare för NK-ister hade personal
tidningen spelat ut sin roll i och med sammanslagningen med Epa 1970. 
Med sin lågprisprofil riktade sig Epa till ett annat klientel av kunder, och 
Epas personal socialiserades in i en annan företagsanda än NK:s.116 

I genomgången av personaltidningarna har jag gjort tvärsnitt vart 
femte år mellan 1945 och 1975 då jag systematiskt gått igenom hela årgång
arna. År 1970 fanns i arkivet endast ett nr av Rullan. Därför har jag istället 
gått igenom årgångarna 1968-69.117 Fördelen med tvärsnitt är att det blir 
möjligt att se eventuella förändringar över tid utan att behöva gå igenom en 
oöverstiglig mängd källmaterial. Problem med tvärsnitt kan vara att viktig 
information kan finnas i de årgångar som hamnar mellan de utvalda tvär
snitten. För att motverka detta har jag även gått igenom speciella årgångar 
då jag genom andra källor fått veta att något särskilt inträffat, exempelvis i 
samband med konflikten om kollektivavtalet 1953. Detta för att se om 
sådana yttre händelser rapporterades i personaltidningarna. 

Förutom personaltidningarna har jag använt handböcker som gavs ut 
av NK med information till de anställda om vad NK var och vad som för
väntades av de anställda. NK-vett och NK-sätt gavs ut 1948 och hade ett om
fång på 133 sidor. NK & DU gavs ut 1959 och var 63 sidor lång. Här har 

115 År 1945, 1950 och 1955 hette tidningen Kompanirul/an. 1960,1965 och i början av 1970 hette 
den Rullan. Från 1970 hade NK och Epa en gemensam personaltidningen vid namn Detaljen. 
116 Se Fredriksson. Ett paradis för alla... 
117 Kungliga Biblioteket. I NK:s arkiv, Föreningen Stockholms företagsminnen, saknas 
personaltidningar efter 1965. 



inget urval gjorts utan jag har använt mig av de två handböcker som fanns 

tillgängliga för den undersökta perioden. 
Annat viktigt källmaterial har varit styrelseprotokoll från NK och 

Handels avd. 20 samt styrelseberättelser. Jag har gått igenom NK:s samtliga 
styrelseprotokoll mellan 1915 och 1958 eftersom materialet visade sig vara 
så pass överskådligt att detta lät sig göras. Mot slutet av 1950-talet och där
efter ändrade styrelseprotokollen karaktär och blev mindre utförliga och 
därmed inte lika intressanta för mina syften. Jag har använt mig av intresse
kontorets årsrapporter samt material från NK-skolan. 

Det har varit svårt att få fram uppgifter om antalet anställda män och 
kvinnor på olika befattningar och avdelningar. Med hjälp av Företags-
räkningarna 1931 och 1951 har jag dock kunnat göra sammanställningar 
över könsfördelningen inom olika befattningar.118 I de företagsräkningar 
som gjordes 1963 var uppgifterna inte längre uppdelade efter kön och därför 
inte till någon nytta för mina syften. 

Det huvudsakliga materialet ur Handels avd. 20:s arkiv har varit 
styrelseprotokoll, styrelse- och revisionsberättelser samt av avdelningen in
samlade pressklipp. Jag har inte gjort en heltäckande genomsökning av 
Handels avd. 20:s arkiv utan fördjupat mig i de år då händelser av intresse 
inträffat på NK. I de fall man hänvisat till händelser under tidigare år har jag 
gått tillbaka och undersökt dem. 

Förutom ovan nämnda skriftliga material har jag använt mig av 
Nordiska museets handelsundersökning,119 samt pressklipp120 och material 
ur informanten Birgit Påhlssons privata arkiv. 

Avhandlingens disposition 

Delstudierna är inte kronologiskt utan tematiskt ordnade. I kapitel 2, "NK-
vett och NK-sätt. NK:s berättelser om försäljare i personaltidningar och 
handböcker", ställs frågan om hur NK genom personaltidningen och hand
böckerna valt att skildra försäljarna. Det är företagets berättelser om hur de 
ideala försäljarna skulle vara som står i fokus. I konstruktionen av den 
kollektiva yrkesidentiteten var dessa berättelser centrala och återkommer på 
flera ställen i avhandlingen. 

1,8 Se bilaga 1. 
119 Nordiska museets handelsundersökning ,,Handelsminnen,, samlades in efter upprop i 
Handelsnytt 1954. Informanterna svarade på frågelistor och/eller lämnade in skrivna berättelser. 
120 Pressklipp har funnits i både NK:s, Handels avd. 20:s och Birgit Påhlssons privata arkiv. Jag 
har inte gjort någon fristående insamling av journalistiskt material, förutom personaltidningen. 



Kapitel 3, "Det var det högsta vi kom till. Från springflicka till inköps
chef ' bygger på en analys av två djupintervjuer och ett antal informella 
telefonsamtal med informanten Birgit Påhlsson. Delstudien behandlar en 
kvinnlig försäljares karriärväg och de omformuleringar av yrkesidentiteten 
som kunde bli följden av avancemang i arbetet. Den diskuterar också de 
motstånd mot den förändrade identiteten som kunde finnas, både inom och 
utanför arbetet. I den här delstudien behandlas perioden från 1933 till slutet 
av 1960-talet. Avgränsningen i periodens början är satt med tanke på att det 
var det året informanten Birgit Påhlsson började arbeta på NK. I slutet av 
1960 hade hon nått den chefsposition hon skulle ha fram till pensionen. 

Kapitel 4, "Den sårade patriarken och andra berättelser om NK och 
facket", följer relationerna mellan NK och Handelsanställdas förbund avd. 
20 från de första dokumenterade värvningsförsöken 1920 och fram till att 
det första kollektivavtalet tecknades för försäljarna 1953 och till början av 
1960-talet. Då var samröre med facket inte längre en lika laddad fråga inom 
varuhuset och det började bli tänkbart att vara både NK-ist och handels

anställd. Syftet med delstudien är att belysa de metoder företaget använde 
för att försäkra sig om de anställdas lojalitet och knyta deras yrkesidentitet 
till företaget i stället för till andra handelsanställda. Jag har också velat 
belysa hur de anställda reagerade på både företagets och fackets 
ansträngningar att knyta dem till sig. 

I kapitel 5, "Jag tror på trikå med hela mitt jag. Meningen med kläder 
för försäljare på NK 1939-1969", diskuteras varans betydelse för kläd
försäljare på NK. Varor av hög klass ingick också som en komponent i 
berättelsen om NK som ett högklassigt företag. Delstudien handlar om för
säljarnas relationer till de varor de sålde: kläder. Syftet är dels att diskutera 
varans betydelse för försäljarnas arbete och yrkesidentitet och dels att 
genom ett exempel på en specifik vara belysa relationerna mellan varan och 
yrkesidentiteten. I samband med varorna diskuteras försäljarnas relationer 
till och uppfattningar om kunderna. Den Qärde delstudien behandlar 
perioden 1939-1969. 



2. "NK-vett och NK-sätt": NK:s berättelser om försäljare 
i personaltidningar och handböcker 1944-1975 

Inledning 

Denna delstudie behandlar ett urval av de berättelser som mötte försäljarna 
på NK genom personaltidningen samt handböckenia NK-vett och NK-sätt 
och NK & DU under åren 1944-1975. Jag undersöker här berättelser om 
kollektivet "NK-isterna" som förmedlades till personalen genom skrivet 
material riktat direkt till de anställda. Sändaren var företagsledningen, de 
anställda var mottagare. 

Syftet med delstudien är att studera de berättelser NK-ledningen för
medlade om företaget och dess anställda i personaltidningar och handböcker 
till personalen och hur dessa eventuellt förändrades över tid. Både personal
tidningarna och handböckerna utgjorde enligt Samuelsson ett "viktigt led i 
utbildningen av personalen."121 Att undersöka innehållet i dessa är därför av 
stor vikt för att synliggöra företagets förväntningar på de anställda. Dessa 
förväntningar var något de anställda var tvungna att förhålla sig till i sin 
egen berättelse om sig själva i arbetet och styrde delvis deras yrkes
identiteter. Genom att förmedla berättelser att identifiera sig med, 'så här 
vill vi att ni ska vara' och, å andra sidan, att differentiera sig från, 'så här vill 
vi inte att ni ska vara', gav företaget sina anställda anvisningar om hur de 
borde se på sig själva och sitt arbete. 

De frågor som behandlas är: Hur framställde företaget sina försäljare i 
de berättelser som förmedlades till de anställda genom personaltidningen 
och handböckerna och vilken betydelse kan berättelserna ha haft i konstruk
tionen av försäljarnas yrkesidentiteter? Hade kvinnliga och manliga för
säljare delvis olika, av företagen tillhandahållna, berättelser att förhålla sig 
till i konstruktionen av yrkesidentiteten? 

Jag har dels tittat på positiva berättelser - 'så här vill vi att ni ska 
vara'. Dessa har jag kallat idealbilder. De har ofta bottnat i en berättelse om 
en verklig försälj erska/försälj are som lyftes fram som förebild i personal
tidningen. De mer negativa berättelserna hållna i en uppfostrande ton - 'så 
här vill vi inte att ni ska vara' - , samt direkta anvisningar om klädsel eller 
uppförande, har jag benämnt föreskrifter. Både idealbilder och föreskrifter 

121 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 190. 



syftade till att tala om för försäljare hur de skulle uppföra sig och re
presentera NK i sitt arbete. 

Till grund för undersökningen ligger en systematisk genomgång av 
var femte årgång 1945-1975 av NK:s personaltidning Kompanindian, 

senare kallad Rullan och mot slutet av perioden Detaljen, samt en genom
gång av handböckerna NK-vett och NK-sätt från 1948 och NK & DU från 
1959.122 NK-vett och NK-sätt sades delas ut till alla anställda, såväl ny
anställda som äldre medarbetare medan NK & DU framförallt riktades till 
nyanställda. Även intervjuer har i en mindre utsträckning använts. 

Förhållandet mellan NK och dess anställda var en maktrelation. NK 
använde sin maktposition för att påverka de anställda både i arbetet och 
utanför, ofta med allmänna levnadsråd eller framställningar om den ideala 
försäljaren. De berättelser som behandlas i den här delstudien hade till syfte 
att forma försäljarna så att de blev och förblev lojala med företaget. För att 
åstadkomma detta satsade NK på att få personalen att internalisera de 
normer som satts upp för den ideala försäljaren. 

Personaltidningen var något alla anställda fick och förväntades läsa. 
Den var alltså ett utmärkt forum för företagsledningen för att nå och forma 
personalen så som man ville ha den. Handböckerna som NK producerade för 
att insocialisera nyanställda i företagets speciella NK-anda var ett annat 
verktyg för att nå detta mål. Dessa var tänkta som ett första möte med 
organisationen i skriftlig form.123 

Innan jag går vidare är det på sin plats att göra en kort översikt över 
NK:s utveckling som företag.124 

Företaget 
AB Nordiska Kompaniet, NK, eller "Kungliga Nordiska" som personalen 
emellanåt sa, var ett varuhus med hög status. För kvinnor och män ur 
arbetarklassen innebar arbete där i mitten av 1900-talet ett steg uppåt på 
klasstrappan och en socialisering in i en stark hierarki av patriarkala 
relationer där begrepp som "NK-andan" och "NK-familjen" var honnörs
ord.125 NK:s personalpolitik hade anor från föregångaren, detaljhandels

122 Efter att NK år 1969 köpt upp Epa hette den gemensamma personaltidningen Detaljen. 
123 Om dessa delades ut till alla anställda vet jag inte. Men det sägs i inledningen till NK-vett och 
NK-sätt att de har delat ut den till alla. NK & DU, Stockholm 1959, sägs riktas till den 
nyanställda. 
124 Framställningen bygger främst på Kurt Samuelssons historik över NK. Samuelsson. Nordiska 
Kompaniet... 
125 Liknande företagsstrukturer har uppmärksammats i internationell forskning. Se Lancaster, Bill, 
The Department Store: a Social History. Leicester University Press, London and New York 
1995, s 141 & 172. 



företaget Joseph Leja, där den ogifta delen av personalen hade bott och ätit 

inom företagets väggar.126 Kvar från den tiden fanns länge synen på NK-
personalen som en stor familj - NK-familjen. Det begreppet återkommer 
gång på gång i personaltidningen Kompanirullan och framhålls av de 
intervjuade som något positivt for sammanhållningen inom företaget. Inom 
"NK-familjen" hade försäljningspersonalen en särställning på grund av sin 
position som företagets ansikte utåt. Företagets ledning kunde omöjligen 
kontrollera den viktiga interaktionen mellan försäljare och kunder men 

gjorde stora ansträngningar att genom utbildning och annan påverkan få 
försäljningspersonalen att känna lojalitet med företaget och på rätt sätt 
representera företaget utåt.127 

NK grundades 1902 genom att Stockholms då största detaljhandels
företag K. M. Lundbergs och Joseph Lejas gick samman och bildade AB 
Nordiska Kompaniet. Pådrivande var Lejas, och senare NK:s, verkställande 
direktör Joseph Sachs. Varuhuset på Hamngatan i Stockholm byggdes efter 
internationella förebilder och stod klart för invigning i september 1915.128 

Till skillnad från många internationella varuhus som riktades mot en 
bredare publik, behöll och förstärkte det nybildade NK företagen Lejas och 
Lundbergs inriktning på en mer köpstark publik. NK blev till att börja med 
ett varuhus for överklassen och den mer välbärgade medelklassen. Således 
influerades modet av tidens ledande internationella specialaffärer, vilket 
innebar att dammodet hämtades från Paris och herrmodet från London.129 

NK:s exklusiva inriktning blev emellertid ett problem redan i böljan 
av 1920-talet. Företaget hamnade i kris under depressionen 1921-22. En an
passning av varuhuset mot en bredare publik blev följden. Lyxbetonade av
delningar och avdelningar som klassificerade kunderna alltför hårt efter 
klass lades ner eller slogs ihop med andra avdelningar. Större tonvikt lades 
vid bredare konsumtionsvaror. Målet var att bibehålla den dåvarande kund
kretsen och att samtidigt nå kunder inom vidare kretsar av befolkningen. 
Avsikten var inte att sänka standarden överlag utan att utöka sorteringen av 
billigare varor och på så vis locka fler kunder till varuhuset.130 

126 Något som också var vanligt på internationella varuhus under den senare delen av 1800-talet. 
Se exempelvis Miller. The Bon Marché... För tidiga förhållanden rörande NK se Samuelsson. 
Nordiska Kompaniet..., s 188. 
127 Åmossa, Karin, "Representations of Gender and Work Identities in the Staff Magazine of the 
Swedish Department Store NK, 1945-1975". Paper presenterat på European Social Science 
History Conference , ESSHC 2000, 12-15 April 2000. 
128 Samuelsson, Nordiska Kompaniet..., s 9 ff, Herlitz-Gezelius, Ann-Marie. Åren som gått. 
Nordiska Kompaniet. Signum, Lund 1992, s 11 ff. 
129 Samuelsson, Nordiska Kompaniet. . ., s 17. 
130 Samuelsson, Nordiska Kompaniet..., s 112 f. 



Förändringen var inte populär bland de gamla stamkunderna som 
klagade över att NK, liksom samhället i övrigt, hade demokratiserats och 
försämrats. Kurt Samuelsson har i boken Nordiska Kompaniet. Historien om 
ett varuhus från 1952 återgivit kundernas reaktioner: 

De hittade inte längre lika lätt som förut, de kunde inte köpa lika 
"fint" och lika avskilt, kunde kanske inte ens vänta sig samma 
hövliga behandling från försäljarnas sida. Nordiska Kompaniet 
"hade försämrats". Till alla andra "olyckor", den allmänna röst
rätten, den begynnande nedrustningen och moralens förflack
ande, kom också det stora, fina varuhusets "förfall"; demokrati
seringen av Nordiska Kompaniet blev ytterligare ett tecken på 
tidens fördärv.131 

Men inriktningen på den köpstarka publiken var inte borta, bara komplette
rad. Till följd av "demokratiseringen" började NK att agera smakfostrare för 
en bredare allmänhet med begränsade ekonomiska resurser. Vägen till den 
bredare publiken var en balansgång då varuhuset absolut inte ville framstå 
som billigt, samtidigt som man var tvungen att sälja varor i lägre prisklasser 
än förr. Enligt Samuelsson lyckades NK också intala många människor ur 
den lägre medelklassen att det i själva verket inte skett en "demokratisering" 
av varuhuset utan att det var de själva som nu blivit så "fina" och tjänade så 
mycket pengar att de kunde handla på NK.132 

Efter de svåra åren i början av 1920-talet vände konjunkturen uppåt. 
NK utvidgade verksamheten med nya fastighetsförvärv och gick 1930 in 
med hälften av aktiekapitalet i det nya Enhetsprisaktiebolaget - Epa.133 Epa 
hade ett helt annat rykte än NK och gick till historien som ett begrepp som 
talade om en varas tvivelaktiga kvalitet.134 Vem minns inte 'Epa-traktorn', 
det hemmabyggda, ofta fallfärdiga fordon som fick framföras utan körkort 
på samma sätt som en moped?135 

Med tanke på NK:s status som 'det fina varuhuset' var ägandet av 
aktier i Epa något som inte gärna diskuterades öppet. Fick försäljarna frågor 

131 Denna bok skrevs på uppdrag av NK och speglar företagets syn på utvecklingen. Samuelsson. 
Nordiska Kompanie t..., s 114. 
132 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 114 ff. 
133 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 123, och Fredriksson. Ett paradis för alla..., s 45. 
134 Se Fredriksson. Ett paradis för alla... 
135 Epatraktor, "en enklare bil likn. en liten lastbil [vard.]: ~ kan man få köra sedan man fyllt 
sexton. HIST.: sedan ca 1940; till EPA (som antyder låg kvalitet), kortord för enhets-
prisaktiebolag." Källa Nationalencyklopedin 2004-03-23. http://www.ne.se/jsp/search/article -
j sp?i_art_id=0143 899. 



om Epa hade de instruktioner att svara att NK förvisso ägde aktier i Epa men 
att NK varken ledde eller dominerade Epa.136 

Den andra krisen för NK inföll under depressionsåren i början av 
1930-talet. Den blev inte lika djup som den första men innebar att vinster 
och prisnivåer sjönk. De billigare varorna blev mer efterfrågade, och man 
oroade sig inom företaget för att de mest köpstarka kunderna skulle överge 
varuhuset.137 För personalens del innebar krisen lönereduceringar i form av 
perioder av obetald så kallad tjänstledighet och senare också obetald arbets
tid.138 

Bakom "demokratiseringeir ' av varuhusets inriktning låg samhälleliga 
förändringar i form av ändrade inkomststrukturer. Allt fler människor fick 
under 1900-talets gång möjligheter att konsumera allt mer. För NK:s del 
fortsatte utvidgningen mot en allt bredare kundkrets med medvetna sats
ningar. 

Sålunda deklarerade direktionen redan under hösten 1936 såsom 
sin åsikt, att en mera avsevärd försäljningsökning stod att vinna 
endast genom ett utökat varusortiment i de mellersta och lägre 
prisklasserna och genom förbättrad betjäning av den mindre 
kända kunden. Det synes nämligen vara en allmänt utbredd upp
fattning, att företagets stora och välkända kunder bli betjänade 
på ett mera tillmötesgående sätt än de mindre och kanske helt 
okända kunderna.139 

För att förbättra företagets rykte hos den lägre medelklassen bedrev NK en 
intensiv propaganda bland den egna personalen, som 1948 utmynnade i en 
handbok, NK-vett och NK-sätt, som spreds bland personalen. Enligt 
Samuelsson var det i detta skede av företagets utveckling som begreppet 
NK-familjen började användas som slagord i interaktionen med de anställda. 
Kunderna, de skulle betraktas som NK-familjens gäster.140 

Efter andra världskriget fortsatte försäljningen att öka och NK:s ställ
ning som ' smakfostrare ' stärktes. Med modevisningar och lanseringar av 

136 Ägarförhållandena utvecklades så att NK 1952 ägde 28 % av aktiekapitalet i Epa. 1969 köpte 
AB Nordiska Kompaniet upp AB Turitz & Co som ägde Epa och 1977 lades Epa-varuhusen ned 
efter ytterligare ett samgående med Tempo/Åhléns. Samuelsson, Nordiska Kompaniet..., s 125, 
Detaljen nr 8-9 1975, s 14, Fredriksson. Ett paradis för alla..., s 246. 
137 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 130 ff. 
138 Detta behandlas i kapitel 4 nedan. 
130 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 153. 
140 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 154. 



nya moden kom NK att ha stor påverkan även på vad andra detaljhandels
företag i Stockholm hade att sälja.141 Under 1950-talet ville man också gå åt 
andra hållet och ge möjligheter för konsumenter att påverka sortimentet på 
varuhuset. Tonårsrådet och damemas kundråd inrättades i början av 1950-
talet och bestod av konsumenter som tillsammans med representanter från 
varuhuset diskuterade avdelningarnas sortiment.142 

Mellan slutet av 1950-talet och första halvan av 1970-talet expande
rade NK genom att öppna filialer runt om i landet. K-varuhuset på Kungs

gatan i Stockholm öppnade 1959 men lönade sig dåligt och lades ner tio år 
senare. Andra filialer öppnade i Farsta, Malmö, Göteborg och Täby.143 1969 
köpte AB Nordiska Kompaniet upp AB Turitz & Co som ägde Epa. 1977 
lades Epa-varuhusen ned efter ytterligare ett samgående med 
Tempo/Åhléns.144 Samgåendet med Åhléns var enligt jubileumsboken 
Nordiska Kompaniet - Den kommersiella teatern ytterligare ett försök att 
anpassa varuhuset till en bredare allmänhet. Följden av det var att NK:s 
stamkunder tröttnade.145 

Ända sedan krisen 1921-1922 hade NK strävat efter att bredda sitt sor
timent och nå en bredare publik, samtidigt som det ville behålla sina gamla 
stamkunder ur de mer välbärgade samhällsskikten. Det är ingen överdrift att 
säga att bilden av NK som det Tina' varuhuset lever kvar än idag, trots att 
NK som detaljhandelsföretag inte längre existerar. Sedan 1991 är NK-varu-
huset på Hamngatan en galleria som hyr ut butiksytor till en mängd olika 
specialaffärer som annonserar gemensamt under varumärket NK. De för
säljare som arbetade på NK sades alla upp inför nedläggningen 1991. En del 
anställdes av de nya detaljisterna.146 

Efter denna historiska översikt tar vi nu ett kliv tillbaka. Först diskute
ras handböckerna, därefter personaltidningarna. 

Handböcker i NK-andan 

År 1948 gavs boken NK-vett och NK-scitt ut. Elva år senare, 1959, 
producerades en modernare handbok med titeln NK & DU. Böckerna är 

141 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 159. 
142 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 192. 
143 Herlitz-Gezelius. Åren som gått..., s 28. 
144 Detaljen nr 8-9 1975. 
145 Helgeson, Susanne. "De första hundra åren" i (red) Helgeson och Sommar. Nordiska 
Kompaniet ~ Den kommersiella teatern, s 17. 
146 Herlitz-Gezelius. Åren som gått..., s 31. 



snarlika med den skillnaden att NK-vett och NK-sätt är betydligt längre och 

mer utförlig än NK & DU.147 

NK-andan 
"Välkommen i NK-familjen", inleder NK-vett och NK-sätt. För att betona en 
kamratlig anda valde NK-ledningen att tilltala de anställda med "du". NK-
vett och NK-sätt, betonade man, skulle inte ses som en envägskommunika-
tion, utan som ett "högst okonventionell [t] samtal" i "hjärtl ighetens 
tecken".148 Den anställda fick i ett direkt tilltal reda på att hon/han nu till
hörde NK-familjen och att det på NK finns en "alldeles speciell »NK-
anda»."149 Vad NK-andan bestod i var enligt skriften svårt att säga, men 
begreppet utvecklades sedan enligt följande: 

Men den har obetingat med trivsamhet att göra och den genom
syrar företaget uppifrån och ned. Den bottnar i ett grundmurat 
förtroende för NK och dess resurser på olika områden samt i en 
stilkänsla, som sätter sin prägel på alla faser av dess verksamhet. 
Den föder automatiskt en önskan och en strävan hos NK-
familjens medlemmar att medverka till bästa möjliga resultat. 
Den föder stolthet och glädje, när allt går bra, liksom den ger 
kraft till extra anspänning, när motiga förhållanden kräver det. 
Begreppen »NK-familjen» och »NK-anda» har alltså, som Du 
nu förstår, mycket med varandra att göra. En medlem av NK-
familjen är därför lojal mot sitt företag även utåt, i vänners krets 
likaväl som bland obekanta.150 

NK-andan handlade 0111 total lojalitet med företaget. Det skulle gälla även 
utanför arbetet. Det var viktigt för företaget att fa de anställda att identifiera 
sig med företaget och fa det att framstå i bästa möjliga dager för att NK 
skulle nå bästa möjliga resultat, dvs. högsta möjliga vinst. Som anställd 
skulle man även på sin fritid tala väl 0111 arbetsgivaren; det skulle gå 
automatiskt. 

Det speciella med gruppen försäljare betonas gång på gång: de var 
företagets ansikte utåt och de representerade NK inför kunden. Försäljarna 
jämställdes med flygare. Det behövdes en stor markpersonal för att få ett 

147 NK-vett och NK-sätt är på 131 s, NK & DU är totalt 63 s. lång. 
148 NK-vett..., s 4. 
149 NK-vett..., s 6. 
]50NK-vett..., s 6. 



flygplan i luften. Alla anställda var lika viktiga, "men det är försäljarna som 
har både ansvaret och förmånen att göra det slutliga arbete, för vilket NK 
först som sist är till," att sälja varor och betjäna kunder.151 En bild illustrerar 
talet om försäljarna som flygare. På den är alla inblandade män. Vid den här 
tidpunkten var nästan 60 % av det totala antalet anställda på NK kvinnor.152 

"Du är NK", sa NK-ledningen till försäljarna.153 Detta gällde både 
1948 och 1959. I kontakten med kunderna skulle försäljarna, och övriga 
anställda som hade direkt kundkontakt, visa vad som var NK-service. 
Kännetecknande för NK-servicen skulle vara en så hög kvalitet att kunderna 
skulle "betrakta NK som det bästa stället för inköp".154 NK-ledningen beto
nade att detta innebar ett stort ansvar. 

Försäljarnas klädsel och utseende 
En viktig del i företagets framtoning var försäljarnas klädsel. Den var före
mål för noggranna anvisningar i handböckerna. Under 1940- och 1950-talen 
fanns inga speciella arbetskläder tillhandahållna av företaget utan försäljarna 
arbetade i sina egna kläder. Det fanns dock noggranna anvisningar för hur 
dessa skulle se ut. De fick inte vara pråliga eller extravaganta.155 För 
kvinnliga försäljerskor gällde 1948 att de skulle vara klädda i "svart, grå, 
brun eller marinblå dräkt eller klänning".156 Manliga försäljare skulle ha 
kostym "utan påfallande mönstring samt skjorta och halsduk i diskreta 
färger".157 Kläderna var privata men de anställda fick 20 % rabatt på kläder 
köpta på NK.158 Det fanns speciella klänningar som rekommenderades till de 
kvinnliga försäljerskorna som kunde köpas till ytterligare rabatterat pris. På 
dem och på de tyger som föreskrivits för användande i arbetet fick de 
kvinnliga försäljarna 25 % rabatt.159 

Avskräckande exempel visades med hjälp av skämtteckningar. Bilden 
nedan visar hur den som arbetade som försäljare på NK inte fick se ut. 

151 NK-vett..., s 19. 
' Bilaga 1. 

153 NK-ve II..., s 19. NK & DU, s 26. 

155 NK-vett..., s 19, N K & D U ,  s 28. 
'!6 NK-vett..., s 53. 

NK-vett..., s 53. 
158 NK-vett..., s 94. 
,59 NK-vett..., s 54. 



Teckning ur NK-vett och NK-sätt som visar hur försäljare på NK inte förväntades klä 

Anvisningarna om klädseln gällde både kvinnor och män, vilket framgår av 
bild såväl som av text. I texten sades explicit att: "För både kvinnlig och 
manlig personal gäller, att all prålighet och extravagans i klädsel, frisyr, 
smycken etc. skall undvikas."160 Även män kunde tänkas använda smycken 
och klä sig pråligt. 

Ej lämpligt med hur 
brokig och oenhetlig 
klädsel som helst. .. 

Teckning ur NK-vett och NK-sätt som visar 

vad försäljarna inte fick ägna sig åt under 

arbetstid. 

N at ur lig tvis inte ... 

160 NK-vett..., s 55. Liknande uppmaningar ges i NK & DU, s 28. 



Det var viktigt för företaget att de anställda uppträdde diskret under 
arbetet. Försäljarna fick inte ropa högt över avdelningen, kalla varandra för 

du inför kunderna, stå och prata eller diskutera kunder så att dessa kunde 
höra. Försäljarna fick inte heller ta emot besök av släktingar eller bekanta 
under arbetstiden. Speglarna på avdelningarna fick inte användas av försäl
jarna för personliga toalettbestyr, såsom sminkning eller kamning. Upp
maningarna i texten är könsneutrala. 

I bilden ovan kan man se både kvinnliga och manliga försäljare när de 
använder speglarna för personliga toalettbestyr. Även om de kvinnliga för
sälj erskorna är mer framträdande är det intressant att notera att en man 
kunde framställas i en situation då han petar naglarna istället för att betjäna 
kunder.161 En annan bild visar kvinnliga försäljerskor som använde arbets
tiden till att prata med varandra i stället för att expediera kunder. Det var 
uppenbarligen ingenting som manliga försäljare förväntades göra. En snarlik 
bild av pratande kvinnliga försälj erskor återkom i personaltidningarna, vid 
ungefar samma tidpunkt.162 

161 NK-vett..., s 55 f. 
162 NK-vett och NK-sätt gavs ut 1948. En liknande bild publicerades i Kompanirullan nr 9-10 
1950, s 33. Se nedan, not 195. 

»Varför är det ingen Teckning ur NK-vett och NK-sätt som 

som expedierar här?» föreskriver att kvinnliga försäljare inte 

ska prata med varandra under arbetstid. 



Uppmaningarna till personalen om hur de skulle uppträda sträckte sig 
även utanför arbetstiden. I både NK-vett och NK-sätt från 1948 och NK & 

DU från 1959 uppmanades personalen att inte jäkta på rnornarna utan stiga 
upp i god tid för att på så sätt få en harmonisk start på dagen. Att detta kan 
ha betraktats som att företaget i onödan la sig i de anställdas liv var NK-
ledningen medveten om, men man ville ändå ge de anställda lite goda råd 
om deras levnadssätt.163 I NK & DU motiveras detta med att: "Det är vars 
och ens rätt och plikt som medlem i ett demokratiskt samhälle att efter bästa 
förmåga dana karaktär och personlighet."164 

I denna senare handbok var råden till de anställda 0111 hur de skulle 
leva sitt liv mer utförliga, trots att boken omfattade mindre än hälften så 
många sidor som den tidigare NK-vett och NK-sätt. Att sköta sig i största 
allmänhet och att dana sin karaktär och personlighet sågs som viktigt i "ett 
demokratiskt samhälle".165 Varför det kopplades till demokrati framgår inte. 
Det konstateras bara att detta inte var platsen att gå in på "djupsinniga 
funderingar", utan att råden som gavs skulle uppfattas som "välmenta 
råd" 166 i NK & £)jj uppmanades personalen att använda fritiden till att 
ströva i skogen, att äta ordentlig mat för att undvika magsår och neuros, att 
vara ett föredöme för ungdomen och att alltid försöka göra det bästa av varje 
situation genom att vara positiv.167 

Varför var det så viktigt hur personalen levde utanför arbetet? Uppen
barligen ville företagsledningen att personalen skulle identifiera sig med 
NK. Att identitet och personlighet sågs som något föränderligt som kunde 
påverkas och "danas" eller göras är tydligt. Handböckerna uttryckte inte 
bara att försäljarna representerade NK inför kunderna eller att de var före
tagets ansikte utåt; för att förmå försäljarna att identifiera sig med NK gick 
man så långt som till att säga att "Det är du som är NK!".168 På så sätt gjorde 
företaget anspråk på hela den anställda. Identitet och personlighet utanför 
och inom arbetet borde hänga ihop. Att de anställda var lojala även utanför 
arbetstiden ansågs viktigt för företaget och för det intryck allmänheten fick 
av NK. 

163 NK-vett..., s 44, samt NK & DU, s 25. 
164 NK & DU, s 25. 
165 Johan Söderberg har skrivit om övergången från karaktär till personlighet och en ny syn på 
identitet under 1920-talet. Karaktär beskrivs som något mer oföränderligt än det modernare 
begreppet personlighet som lättare kan förändras genom påverkan utifrån. Söderberg, Johan. 
Röda läppar och shinglat hår. Konsumtionen av kosmetika i Sverige 1900-1960. Ekonomisk
historiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm 2001, s 29 ff 
166 NK & DU, s 25. 
167 NK & DU, s 25 f. 
^ NK & DU, s 54. 



Personaltidningarna som identitetsskapare 

Handböckerna hade som syfte att forma personalen. Det gällde även 
personaltidningarna. Formen var lite annorlunda, innehållet bredare och mer 
allmänt, men trots det är det tydligt att personaltidningarna användes för att 
forma personalen och göra identitet. Det går att urskilja en förändring över 
tid i personaltidningarna. I början av perioden, ungefar fram till 1960 
betonades 'företaget som familj ' mer än senare. Uttryck som "NK-
familjen", företaget som ett "andra hem"169 eller benämningar på personalen 
som "NK-ister", användes fram till dess flitigt i personaltidningen.170 

Att se företaget som en familj ingår i en typ av patriarkal ledarstil som 
inte är okänd i detaljhandelssammanhang. Den har exempelvis beskrivits av 
Elisabeth Sundin i Män passar alltid? Nivå och organisationsspecifika 
processer med exempel från handeln. Hon menar att den patriarkala ledar
stilen kännetecknades av att ägaren till företaget både var inblandad i och 
synlig i det faktiska arbetet.171 I enlighet med den patriarkala andan var det, 
enligt Sundin, viktigt att de anställda var solidariska först och främst med 
företaget och dess ledning, inte med arbetskamrater eller andra handels-
anställda.172 

Mot slutet av femtiotalet fick NK en ny vd, Rudolf Kalderén, som 
efterträdde Ragnar Sachs. I sina ledare betonade han vikten av att personalen 
tillsammans med ledningen skulle sträva efter kvalitet och vara lojal med 
företaget.173 Detta var inte något nytt men han ville mana till förändring 
inom företaget. Det nya formulerades som att följa med i "tidens utveckling" 
och inte arbeta efter "föråldrade linjer". De anställda skulle inte bara vara 
lojala utan också ansvarstagande och moderna: 

169 KompcmiruUcm nr 3 1945, s 16 Korsord. 
170 Det fanns en avdelning i personaltidningen som kallades "Från NK-familjen". Se exempelvis 
Kompanirullan nr 1 1945, s 14-16, nr 1-2 1955, s 21, nr 6-7 1955, s 20, nr 10 1955, s 10. 
Begreppen NK-ister eller NK-familjen användes också exempelvis i Kompanirullan nr 2 1945, s 
10. Där sades: "Ty vi hoppas, att även de som äro anställda på ANA och VEÅ vilja finna sig i att 
bli kallade NK-ister. Det är ett så litet, behändigt ord och det är så trevligt med en gemensam 
beteckning för alla som höra till NK-familjen.,, (osign ). Se också nr 8 1950, s 4, nr 1-2 1955, s 2, 
nr 1-2 1955, s 3, nr 2 1960, s 8-10. 
171 Sundin. Män passar alltid?, s 41. För patriarkalism inom detaljhandeln ur ett internationellt 

perspektiv se exempelvis: Miller. The Bon Marché...* Benson. Counter Cultures..., Reekie. 
Temptations... 
172 Sundin. Män passar alltid?..., s 41. 
173 Kompanirullan m 2 1958, s 3. Ledare av tillträdande vd Rudolf Kalderén. Nr 4 1958, s 3. 



Varor, kunder, köpvanor, hela samhället inom och utom Varu
huset har förändrats i många väsentliga avseenden sedan krigs
slutet. Har du? Säljer du idag efter moderna, aktiva, affärs
mässiga linjer - eller går du kvar och struttar i de gamla spåren 
medan utvecklingen glider allt längre ifrån dig?174 

Tilltalet var direkt och uppfordrande. Företaget ville få de anställda att 
känna ett personligt ansvar för att nya utbildningssatsningar skulle ge 
resultat och skapa vinst åt företaget. Även om berättelsen om de anställda 
som familjemedlemmar levde kvar i både handböcker och personaltidningar 
fanns en uttalad syn på de anställda som ekonomiska investeringar: 

Man litar mer på dig än på banken [.. .]Du har blivit ett invester
ingsobjekt! [...] Blir dessa pengar räntebärande? Blir de en in
vestering eller är de bortkastade? Det avgör du, ingen annan! 
[...JTrollspöet finns i din hand - den goda féens trollspö med 
den magiska makt som kan ge kursstoffet liv och skapande kraft 
i framtiden!175 

Uppenbart var att NK ville få försäljarna att ta ansvar för att NK skulle gå 
med vinst. Försäljarna var företagets ansikte utåt och omtalades på andra 
håll i personaltidningen dels som representanter för företagsledningen och 
dels som företagets "ambassadörer".176 

Ett begrepp som med tiden fick allt större utrymme i personaltidning
arna var "service". År 1955 publicerades en artikel där man bekymrade sig 
om att det var svårt att hitta butikspersonal eftersom det inte längre ansågs 
fint att tjäna andra. Serviceyrkena hade förlorat i status. I den här relativt 
tidiga diskussionen om service riktades kritik mot att kvinnor inte var stolta 
över att vara försälj erskor: 

Expediten känner sig mindre "fin" än kunden, sade någon i en 
diskussion, och det tycker hon inte om. Vad är det nu för dum
heter? Vad är det för glädje med att känna sig "fin"?...De 
yrken,...som hör ihop med en utbildning, anses som "finare" än 
de övriga. 1 butik börjar man direkt, innan man når kontors

174 Kompanirullan nr 4 1958, s 7 '"Jag tror jag får tänka på saken...ett apropå till försäljnings
kurserna på Säby av industrikonsulent Bertil Gillkvist" 
175 Kompanirullan nr 4 1958, s 7. 
176 Kompanirullan nr 1 1960, s 20 "Våra välklädda ambassadörer11 och nr 2 1960, s 23 "Den 
blomstertid har kommit". 



stolen måste man utbildas. Är den då intet värd, den utbildning 
man får genom praktik? Om flickorna satte sig ned och funde
rade över de här sakerna och slutade att tanklöst tala om "fina" 
yrken och om "serviceyrken" och istället följde sin håg, skulle 
de se att de blev nöjda, vilket yrke de än valde.177 

Oron över serviceyrkenas status verkar ha tilltagit med tiden. I exemplet 
ovan var det kvinnor som tillrättavisades för att de inte tyckte att försäljar-
yrket hade tillräckligt hög status (artikeln har också en kvinnlig signatur). 
Med 1960- och 1970-talen kom en ökad medvetenhet om köns
diskriminering och med det en mer genusneutral ton. Ett exempel från år 
1969 talar om innebörden av servicebegreppet: 

Grunden för vår service är omtanken om kunden. En ärlig vilja 
att tjäna. Inte med en blyg och skamsen attityd utan med inställ
ningen att utan krumbukter och tillgjordhet på ett positivt och 
vänligt sätt stå våra kunder till tjänst. Gamla kunder, unga 
kunder, korta kunder som långa kunder...Vi får fortfarande allt
för många klagomål, som gäller klumpig behandling av returer 
och byten. Våra konkurrenter är långt framme på detta område. 
Vi måste slå vakt om NK:s ledarposition.178 

Rubriken på artikeln var "NK-service - vad är det?" "Service" som begrepp 
användes alltmer frekvent under 1960- och 1970-talen. Användningen av 
servicebegreppet och oron för servicearbetenas låga status verkar ha 
sammanfallit med en del andra förändringar, framförallt en feminisering av 
yrket. Istället för att tala om anställda talade man om "medarbetare", som 
hade en mer demokratisk klang. Arbetsbeskrivningarna blev mer komplice
rade och tekniska. Man beskrev försäljningsarbetet med ord som skicklighet, 
kunskap, auktoritet och försäljningsteknik, även om arbetsuppgifterna var 
oförändrade. Att vara en "god lyssnare" var inte en egenskap utan en fråga 
om försäljningsteknik.179 

Samtidigt blev det allt vanligare att den genomsnittliga försäljaren re
presenterades av en man i personaltidningen. I utbildningsartiklarna på 
1960- och 1970-talen hade den genomsnittliga försäljaren helt enkelt blivit 

177 KompaniruUan nr 10 1955, s 3 "På tal om service... :nämn det yrke som inte går ut på att tjäna 
andra". Artikel om serviceyrken saxadur SVD 15/10-1955. Sign. Pia. 
178 Rullan nr 3 1969, s 4-5 "NK-service - vad är det?" Sign PK. 
179 Rullan nr 1 1968, s 6-7 "Att satsa till tusen kan ge millioner" och Detaljen nr 3 1975, slO "En 
bra säljare, vad är det?" 



man. Det verkar som att arbetsbeskrivningen blev mer maskulint kodad allt
eftersom artiklar om utbildning fick utökat utrymme. Arbetsbeskrivningarna 

förutsatte att försäljaren var en man, medan en övervägande och ökande del 
av försäljningspersonalen var kvinnlig.180 Möjligen kan den maskuliniserade 
arbetsbeskrivningen i utbildningsartiklama ses som ett försök att uppvärdera 
yrkets status och att behålla de män som fanns i yrket. Det kan också ha att 
göra med att de som gjorde personaltidningen var män i större utsträckning 
än tidigare. Under 1940- och 1950-talen var redaktören en kvinna och det 
var fler kvinnor i redaktionskommittén än senare. 

Försäljerskor 

Idealbilder i personaltidningarna - rationalitet och kvinnlighet 
Kvinnliga försäljerskor beskrevs ofta som rationella, välorganiserade och 
kunniga i personaltidningarna. I de exempel som lyftes fram fanns det en 
uppenbar anledning till de höga krav som ställdes på den ideala försäljers-
kan. Kvinnliga försäljerskor var enligt personaltidningen ofta gifta och 
tvungna att ta hand om man, barn och hushåll samtidigt som de arbetade 
heltid. Detta framhölls främst under 1940- och 1950-talen. 

Den ideala försälj erskan som porträtterades i personaltidningen var i 
flera fall hämtad ur verkliga livet och bör ha fungerat som förebild för andra 
försäljerskor. Ett exempel är en nekrolog över försäljerskan Emmy Fristedt 
från 1945. Hon arbetade på avdelningen för damstrumpor i över 20 års tid: 

Fru Fristedt blev tidigt änka och fick ansvaret att med egna 
krafter stå för sitt och dotterns uppehälle. Hennes liv har varit ett 
långt, strävsamt arbete, som hon inte ryggat tillbaka för utan 
med stor energi och plikttrohet genomfört in i det sista. Hon led 
länge tåligt under en svår sjukdom men jag tror hon led lika 
mycket av, att inte kunna sköta om sina kunder.181 

Idealbilden av den gifta kvinnliga försäljerskan på NK var en plikttrogen 
kvinna som hade förmågan att sköta både yrkesarbete och familj på ett före
dömligt sätt. Trots sin dubbla arbetsbörda gjorde hon ingen stor sak av sin 

180 För feminiseriiig av butiksarbete se Sundin, Mein passar alltid?..., s 11, tabell 3 och s 41. Att 
försäljaryrkets status minskat i takt med feminisering menar exempelvis Mc Bride, Theresa. "A 
Woman's World: Department Stores and the Evolution of Women's Employment, 1870-1920" i 
French Historical Studies 10, nr 4 1978, s 682 f. 
181 Kompanirullan nr 2, 1945, s 14. Av J. A. Moberg 



duglighet utan arbetade på i det tysta, tillfreds med tillvaron. Den dubbel-
arbetande kvinnliga fÖrsäljerskan framställdes inte som något undantag, 
tvärtom. Företaget betonade den utveckling och självförtroende som yrkes
arbetet kunde erbjuda kvinnor, även de som hade man och bam. Man 
menade att "den moderna kvinnan vill inte låsas fast mellan hemmets fyra 
väggar - hon vill också fortsätta sin egen utveckling som yrkeskvinna."182 

Dubbelarbetet krävde ett stort mått av rationalitet, organisation och duglig
het. Men arbetet framställdes inte som något som stod i motsatsförhållande 

till tidens kvinnligt kodade egenskaper. Istället förstärktes den positiva 
bilden som jag kommer att visa av yrkeskvinnan i en kombination av 
organisationsförmåga, kunnighet, tjänstvillighet och "äkta" kvinnlighet.183 

Ett exempel på en hårt dubbelarbetande försäljerska som fick agera 
förebild för gifta kvinnor var Eivor Hessel. Hon arbetade heltid som försäl-
j erska på avdelningen för damunderkläder. Hon hade enligt personal
tidningen make och en sexårig son. I en artikel från 1949 med titeln "Man 
och barn, hem och yrke - hur orkar och hinner den gifta yrkeskvinnan?"184 

berättades om hennes dag. Någon tid för sig själv hade hon knappast utan 
varje halvtimme på dagen var planlagd för att fa tillvaron att gå ihop. 
Hennes schema en vanlig dag publicerades i Kompanirai]an. 

Kl. 6.00 Tidningsläsning och kaffedrickning. 
6.30 Uppstigning, toilett, bäddning och städning. 
7.00 Lars väckes, får sitt morgonmål och göres i ordning 

för dagen. 
7.50 Lars följes till daghemmet - därefter buss till NK. 

8.45 Dagens arbete på NK börjar. Under förmiddagens 
lopp på inköpsrast om arbetet så tillåter: Uppköp och 
matrekvisitioner. 

12.00 Lunch. 
12.45-18.00(inkl kafferast) fortsatt arbete. 
18.10 Hemfärd. 
18.45 Den av maken påbörjade middagen göres färdig och 

ätes. 
19.45 Disk - Lars lägges. 
20.15 Väntar stoppkorg, tvätt, strykning, lagning etc. 

182 Kompanirullan nr 1-2, 1949, s 9. Osign. 
183 Sociologen Harriet Bradley menar i Men's Work, Women's Work, att en kombination av 
femininitet och respektabilitet krävdes av kvinnliga försäljare i 1800-talet England, s 177 f. 
184 Kompanirullan nr 1-2, 1949, s 9. Osign. 



23.00 Sängdags och en stunds avkoppling med läsning.185 

Egenskaper som rationalitet och organisationsförmåga var viktiga och beto
nades flera gånger i texten. Vi får också veta att fru Hessels man hämtade 
barnet från daghemmet och förberedde middagen. Städningen skötte hon 
själv under sin lediga förmiddag varje vecka, eftersom hon på kvällania var 
för trött för kroppsarbete. T Kompanirullan framhölls fru Hessel som ett 
föredöme för de kvinnliga försälj erskorna: 

Som synes ett ganska digert dagsprogram! Och ändå - den 
fräscha unga kvinna, som så intresserat söker hjälpa kunden till 
rätta i hennes val av skira underkläder och lyxiga nattlinnen, ger 
näppeligen något intryck av att ha en så tidigt påbörjad och sent 
avslutad arbetsdag månad ut och månad in, år efter år. Inte 
heller är hon något undantagsfall - endast en av de många som 
förenar pockande yrkesambition med äkta kvinnlighet.186 

Det fanns ingen motsättning mellan hårt arbete, rationalitet, organisations
förmåga och "äkta kvinnlighet". Vad menades med detta uttryck? Yrkes
skicklighet och äkta kvinnlighet var separerade men förenliga i texten ovan. 
Jag tolkar det som att det var hennes ungdom, fräschhet och hennes arbete 
med de skira underkläderna samt förmågan att ta hand 0111 hem, man och 
barn som skribenten i det här fallet menade utgjorde den äkta kvinnligheten 
- konstruktionen av femininiteten. 

Kombinationen skönhet/yrkesskicklighet premierades på flera sätt. I 
företagets "Fröken NK-tävlingar", skulle hon vara både duktig, sympatisk 
och vacker för att ha en chans till titeln årets "Fröken NK". Företaget poäng
terade att yrkesskickligheten var minst lika viktig som det yttre. 

185 Kompanirullan nr 1-2, 1949, s 9. Osign. 
186 Kompanirullan nr 1-2, 1949, s 9. Osign. 



Försäljerskor på avdelningen för underkläder som kandiderar till titeln Fröken NK. 

Bild ur NK: s bildarkiv. Fotograf okänd. 

Att väljas till fröken NK betyder inte bara att man har ett 
vinnande yttre utan också att man visat sig vara en duktig yrkes-

187 
människa och en bra kamrat. 

Lojalitet till företaget var en annan komponent i idealbilden av den 
kvinnliga fÖrsäljerskan. I en nekrolog fran 1955 över fru Lalla Åkerstedt 
som arbetat på avdelningen för damunderkläder under 40 år lyftes återigen 
egenskaper som "pliktkänsla", "kunnighet" och "aldrig sinande energi fram 

tillsammans med kamratanda och tjänstvillighet: 

...in i det sista ville hon ägna sina krafter åt det företag som hon 
älskade så högt. Fm Åkerstedt skaffade sig otaliga vänner bland 

187 Kompanirullan nr 4-5 1950, s 29 "Fröken NK 1950". Osign. 



sina kunder och genom sitt vinnande sätt och stora erfarenhet 
var hon en utomordentlig försäljerska.188 

I citatet ovan ges man nästan känslan av att fru Åkerstedt hade varit villig att 
gå i döden för NK. Gränserna mellan försäljerskor, kunder, arbetskamrater, 
hem och företaget framställdes som mindre tydliga. Ett ytterligare tecken på 
detta gränsöverskridande kan vara att de kvinnliga försälj erskorna år 1945 i 
Kompanirullan föreslås använda sina arbetsklänningar även på fritiden, 
något som 15 år senare av både praktiska och psykologiska skäl ansågs 
mindre lämpligt.189 

År 1975 berättade försäljerskan Bertha Grahn som arbetat på NK i 15 
år att det hade skett stora förändringar under den tid hon varit anställd. I 
början av perioden skolades personalen in i den "fina NK-andan" där man 
fick lära sig att behandla kunderna på ett "NK-mässigt" sätt. Förändringen 
hade enligt Bertha, personaltidningen hade nu lagt bort titlarna och blivit du 
med försälj erskan, lett till en mer demokratisk anda med tätare kontakt 
mellan ledningen och de anställda och en mer otvungen kontakt mellan kund 
och försäljare. Bertha var hemma med sina tre barn så länge de var små: 

Det var ett enklare val förr, säger hon. Då var de flesta hemma. 
Och jag är glad att jag var det. Mammorna idag har det betydligt 
svårare än förr, de har fler krav på sig. Ändå tycker jag det är 
viktigt att kvinnan har ett yrke - det kan inträffa saker som gör 
att hon måste ut i förvärvsarbetet.190 

I berättelsen om Bertha framställdes hennes arbete inte som lika krävande 
som i de tidigare exemplen, kanske beroende på att hon varit hemma så 
länge barnen var små och därför inte utförde lika mycket dubbelarbete. 
Precis som tidigare betonades att de anställda och företaget var ett team och 
Bertha tyckte enligt artikeln "inte att det [fanns] så förskräckligt mycket att 
bråka om"191, även om hon gärna hade sett att företaget hade satsat mer på 
sin personal. 

I idealbilden av försälj erskan på NK betonades gång på gång att 
kvinnor kunde vara både yrkeskvinnor och mammor, något som gällde 

188 Kompanirullan nr 6-7 1955, s 20. "Från NK-familjen" av John A. Moberg. 
189 Kompanirullan n r 4  1 9 4 5 , s  1 7 .  " K o r r e k t  i  a r b e t e t ,  c h i c  p å  f r i t i d e n " ,  o c h  n r  1  1 9 6 0 ,  s  2 0  " V å r a  
välklädda ambassadörer". Annons från klänningsavdelningen. 
190 Detaljen nr 7 1975, s 4. "Bertha var med från starten", osign. 
191 Detaljen nr 7 1975, s 4. "Bertha var med från starten", osign. 



under hela perioden, från 1945 till 1975. Kvinnors dubbelarbete bestod i de 
tidigare exemplen av att parallellt yrkesarbeta och sköta hem och barn, 
vilket ställde höga krav. Exemplet med Bertha ovan pekar på en annan typ 
av dubbelhet. Det ligger mer i linje med det som Alva Myrdal och Viola 
Klein hade förespråkat i boken Kvinnans två roller från 1957, att kvinnor 
borde vara hemma med barn fram tills dess de började skolan och därefter 
återuppta sin yrkeskarriär.192 

Betoningen på rationalitet, organisationsförmåga och yrkesskicklighet 
för kvinnor var starkare i personaltidningarna under de tidigare åren. Detta 
trots att det 1975 var betydligt vanligare med yrkesarbetande kvinnor och 
trots att kvinnors villkor på arbetsmarknaden hade förbättrats betydligt bland 
annat genom införandet av likalönsprincipen inom detaljhandeln efter ett 
avtal mellan arbetsmarknadens parter 1964.193 

Föreskrifterna i personaltidningarna 
Det råder ett glapp mellan de föreskrifter som riktades mot försäljerskorna i 
form av förmaningar och karikatyrer och de exempel som hämtades ur den 
levda verkligheten. Företaget presenterade en dubbel bild av sina kvinnliga 
försälj erskor. Den tydligaste skillnaden mellan idealbilder och föreskrifter 
var i de exempel som lyftes fram att försälj erskorna i idealbilderna var gifta, 
eller änkor, och hårt dubbelarbetande. När man som en sentida läsare kon
trasterar idealbilderna med föreskrifterna får man en paradoxal berättelse om 
de kvinnliga försäljarna. De normerande föreskrifterna i Kompanirullan ger 
en annan bild av de kvinnliga försälj erskorna än de positiva förebilder som 
framhölls i idealbilderna. I idealbilderna framstår den kvinnliga försälj ers-
kan som rationell, kunnig och tjänstvillig, men i föreskrifterna framstår hon 
som en person som motionerar alldeles för lite, som klär sig skrikigt, är slav 
under modet och sminkar sig för hårt.194 

Det finns också en annan skillnad mellan idealbilderna och före
skrifterna. Idealbilderna är byggda på verkliga, existerande försälj erskor -
som beskrevs som föredömen. När det gäller föreskrifterna tas exempel från 
helt fiktiva personer, ofta i form av skämtteckningar. 

192 Myrdal, Alva och Klein, Viola. Kvinnans två roller. Tiden, Stockholm 1957. 
193 Handelsträff m 5 1964, s 2. "Den 1 dec 1964 - en historisk dag för handelns kvinnor" 
194 Kompanirullan nrl 1945, s 15 "Magens tuktan" Nr 7-8 1945, s 15 "Bort med knölen bakpå 
halsen, ful huvudhållning och buteljaxlar" Av Birgit Rydin. Nr 2-3 1950, s 2 "Smånytt-spalten" 
nr 4-5 1950, s 17. "Stå på god fot - med fötterna" av auktoriserade bandagemästaren Arthur Bjur. 
Nr 7 1950, s 2. "Morgonstund har...vad i mund" av Tom Björklund. Nr 1 1960, s 20 "Våra 
välklädda ambassadörer". 



CÅ(/Y\ 

Jag sa": Upp med händerna. 
(Ur The New Yorker) 

Teckning ur Kompanirullan 
nr 9-10 1950 som framställer 

kvinnliga försäljare som så 

upptagna av att prata med 

varandra att de inte upptäcker 

rånaren. 

Genom att lyfta fram dåliga exempel med hjälp av skämtteckningar kunde 
företaget förmedla budskapet 'så här gör vi inte på NK' utan att hänga ut 
enskilda personer. De bör läsas som företagets förtydligande av vad man 
inte ville att personalen skulle göra. Personalen skulle inte identifiera sig 
med skämtteckningen. Den var istället något att differentiera sig från. 

Föreskrifter med en uppfostrande ton riktades oftare explicit till 
kvinnliga försäljare än till manliga. En skämtteckning i Kompanirullan år 
1950 visar de kvinnliga expediterna som tjattrande, självupptagna och utan 
intresse för kunden. De var så upptagna av att prata med varandra att de inte 
upptäckte att de var utsatta för ett rån.195 

Under hela perioden fanns föreskrifter i personaltidningarna om hur 
försäljningspersonalen skulle vara klädd. Företaget önskade, precis som i 
handböckerna, att försäljerskoma (och försäljarna) skulle vara strikt och 
diskret klädda. Ibland ordnade man visningar eller kurser också om hur man 
inte skulle se ut om man arbetade på NK. År 1955 gavs exempelvis en 
kvällskurs med titeln "Välklädd eller felklädd!" för kvinnliga försäljare (de 
manliga försäljarnas motsvarighet hette "Herrarnas kläder - med förnuft och 
smak"). År 1960 hade man till och med en mannekänguppvisning för avdel
ningscheferna som visade hur försäljerskorna inte skulle vara klädda. Då lät 
det så här: 

195 Kompanirullan nr 9-10 1950, s 33. Originalet taget ur The New Yorker. 



En för trång och urringad jumper som i likhet med den engelska 
vittneseden säger 'sanningen och inte annat än sanningen', är 
det lämplig klädsel för en ung fÖrsäljerska på NK?196 

Här framställdes den unga kvinnliga kroppen på ett sexualiserat sätt, något 
som inte ansågs passande på arbetet. En fÖrsäljerska berättade att unga 
flickor under den senare delen av perioden klädde sig på ett sätt som för-
säljerskor i hennes egen generation aldrig skulle ha kommit på tanken att 
göra. 

Det är slutet på sextiotalet, början på sjuttiotalet. Det blev 
sommar, jag vet inte vad det var som hände men, unga flickor, 
det blev generationsbyten och tiden och modet, de vart lite 
kaxigare och så där. De kom in och hade på sommaren blusar 
som var ärmlösa och med bara ryggar, det var varmt, luftiga 
kjolar och så. Gud i himlen! Vi på accessoarer, aldrig i livet att 
vi på modevaror... nej, du! Vi följde reglerna, så vi var diskret 
klädda, det var vi. Det hade ju aldrig gått ihop med Maud 
Lundberg heller. Det visste hon, att det var ingen risk. Det såg ju 
hemskt ut, förstår du. Man tänkte på det när man var uppe i 
personalmatsalen. Det var som att sitta på någon bal, med alla 
bara ryggar!197 

Speciella arbetskläder för kvinnliga försäljerskor fanns under olika perioder 
under 1960- och 1970-talet. De rockar det var fråga om var inte populära 
bland personalen eftersom de uppfattades som fula och krångliga att 
tvätta.198 När NK i början av 1960-talet beslöt att utarbeta speciella arbets
kläder för de kvinnliga försäljarna frågade personaltidningen försäljerskorna 
själva hur de ville vara klädda. 

De damer som provat klänningen har vissa önskemål. De vill 
gärna ha en helknäppt modell som man lätt kan kränga av sig 
och hänga upp i skåpet när man går hem. De efterlyser minst en 
ordentlig ficka för glasögon, näsduk och annat nödvändigt.199 

196 Kompanirullan nr 1 1960, s 20. "Våra välklädda ambassadörer." 
197 Intervju nr 6 med försäljerskan Sanna Öman, s 10. 
198 Intervju nr 6, s 10. 
199 Kompanirullan nr 1 1960, s 20. "Våra välklädda ambassadörer." 



Försäljerskornas synpunkter på hur arbetskläderna skulle vara utformade 

betonade de praktiska aspekterna. Det fanns inte någon likhet med den 

klädsel som hade visats fram på mannekänguppvisningen som avskräckande 

exempel. 
Den uppfostrande tonen i föreskrifterna riktades till unga, ogifta 

kvinnor som beskrevs som ansvarslösa, lata och exhibitionistiska. Det är 
tydligt att det var ungdomen som behövde uppfostras. Gällde detta även de 
manliga försäljarna? 

Försäljare 

Idealbilder i personaltidningarna - mjuka atleter 
Idealbilderna och framförallt föreskrifterna riktade explicit till de manliga 
försäljarna var mer sparsamma än de som riktades till försäljerskoma. De 
positiva beskrivningarna av de manliga försäljarna inkluderade egenskaper 
som i andra sammanhang varit feminint kodade. Det förekom i Kompani-
rullan att den idealiske försäljaren utmålades som mild, blygsam, vänlig och 
ödmjuk. Dessa egenskaper var ofta kombinerade med mer maskulint kodade 
egenskaper som sportighet, yrkesskicklighet eller karriäranda och förmåga 
att klättra uppåt i företagets hierarkier. I de fall då manliga försäljare 
beskrevs som känsliga eller estetiskt lagda fick vi också veta att de var fram
stående idrottsmän eller, om så inte var fallet, att de var eller hade varit gifta 
med en kvinna, något som kan ha fungerat som en försäkran till läsaren om 
dessa mäns maskulinitet och heterosexualitet.200 

I en artikel i Rullan 1960 med titeln "Den förträfflige herr Ekman" 
sades om försäljaren och senare avdelningschefen på damkonfektion Thure 
Ekman att han "tindrar förtjust med de ljusblå" när han tänker tillbaka på 
sina inköpsresor. Han beskrevs till sin karaktär som "hjälpsam, försynt, 
omtyckt av kamrater och kunder, trevlig, snäll och solig". Dessutom var han 
gift och gillade att hjälpa goda vänner att "hugga träd, måla stugor" och 
"plantera" på söndagarna.201 

I en artikel 5 år senare beskrevs chefen för Franska damskrädderiet i 
liknande tongångar. Om Kurt Jacobsson sades att han var "en institution i 
svensk modevärld", han var en "älsklig person", med en "vänlighet, en 
mjukhet i attityden" och en "ytterst blygsam person, som aldrig vant sig av 

200 Linnea Törnblom, försäljerska på NK berättade i en intervju att det funnits män som arbetade 
med att sälja damkläder på NK. "Fast de var inte män. Det är ju så i modebranschen, det är inget 
konstigt med det." Intervju 1, s 4. 
201 "Den förträfflige Herr Ekman" Rullan nr 5 1960, s 15. 



med att rodna när han far ett erkännande." Vi får också veta att han varit gift 
i några år på 1920-talet med en av NK:s mannekänger.202 

Genom hela perioden berättades 0111 män och idrott. Idrottstävlingarna 
beskrevs dels som prestationer i företagets namn och dels som individuella 
prestationer som karaktäriserade de manliga anställdas personligheter. NK 
deltog i återkommande tumeringar och tvekamper mot andra detaljhandels
företag som exempelvis EPA eller det finska varuhuset Stockmanns. 
Typiska manliga idrottsgrenar var pistolskytte och fotboll. Fotboll var i 
personaltidningarna en sport uteslutande för män. När det gäller pistolskyttet 
fanns enstaka kvinnliga deltagare men deras prestationer var för det mesta 
inte synliga i personaltidningen. 

Idrottsföreningen på NK kan, till en viss del, ha fungerat som "herr
klubb" och distanserande strategi av den typ som Christine L. Williams har 
beskrivit, och som togs upp i inledningen.203 Effekten av "herrklubbar", vare 
sig de medvetet utesluter kvinnor eller om 'det bara blivit så' eftersom inga 
kvinnor förefaller intresserade, är informella sammanhang där manliga för
säljare och chefer kan mötas. Dessa möten kan leda till fördelar för män i 
karriären. Idrottsgrenarna var segregerade efter kön. På så sätt kan idrotten 
ha fungerat som en distanserande strategi som uteslutit kvinnor ur manliga 
gemenskaper. Men idrotten skulle också kunna ha fungerat gränsöver
skridande eftersom många av de kvinnliga försälj erskorna faktiskt utövande 
idrott, kanske i högre grad än i övriga samhället. 

På NK hade män fler tillfällen än kvinnor att umgås med ledningen 
under former utanför arbetet. Förutom idrotten fanns andra informella sam
manhang där män kunde träffas. Stig Forss berättade i en intervju om 
bridgeklubben där anställda och företagsledare kunde träffas. Exemplet är 
från 1950-talet. 

Det fanns en bridgeklubb. Det var mycket hög status på den. 

Kunde alla vara med i den? 

Ja, det var Ragnar Sachs som ledde den. De gick runt och 
spelade bridge hos varandra. Landaler, som var en gammal 
idrottsman från Göteborg, var hisskonduktör på varuhissarna, 
och hade väl det lägsta jobbet i statussammanhang. Ragnar 
Sachs var hemma hos honom och spelade bridge. De berättade 
hur det var: "Ragnar Sachs han går ut i köket och sitter och tar 

202 "2 x 48 säsonger", Rullan nr 1 1965, s 4. 
203 Williams. Still a man 's world..., s 141. 



en ostmacka i pausen." Det var kolossalt fint att vara med i 
bridgeklubben. 

Var det blandat män och kvinnor i bridgeklubben? 

Jag tror inte det. Jag tror att det var bara män. Jag har aldrig hört 
att det var några kvinnor.204 

Forss svarar att alla kunde vara med i bridgeklubben. Först på den direkta 
frågan om även kvinnor var med säger han att den var uteslutande för män. 
Tydligt är att kvinnor inte inkluderades i "alla". Alla refererar i stället till 
alla klasser eller positioner bland män. Detta trots att majoriteten av dem 
som arbetade på NK var kvinnor.205 

Även på högre nivåer i företagshierarkin fanns sammanhang där 
kvinnor uteslöts. På frågan om kvinnor och män hade samma möjligheter att 
göra karriär svarar Åke Gustavsson: 

Jag kan nog säga att alla hade lika möjligheter, de hade de. Det 
fanns ju oerhört mycket kvinnliga chefer. Från början var det ju 
en mansdominerad värld. Generalkonsuln, och även Ragnar 
Sachs..., det fanns en tjänstemannaklubb på NK som från 
början var tänkt som någon slags facklig aktivitet, det var bara 
tillåtet för män. Där träffades alla manliga chefer. Det var en 
herrförening, kan man säga. Sedan, när fler och fler kvinnor 
blev chefer så bestämde de plötsligt att kvinnorna skulle få 
inträde.206 

Talande är att den här typen av sammanslutningar upplevdes som 'naturliga' 
och som att de var öppna för alla, trots att det i praktiken enbart var män 
som hade tillträde, på en arbetsplats där majoriteten var kvinnor. Att inte se 
att män agerar tillsammans med andra män och på så sätt 'särorganiserar' 
sig verkar ha varit ett utbrett fenomen. Enligt Yvonne Svanström och Kjell 
Östberg har detta varit vanligt också inom forskningen. Enkönat manliga 
sammanhang har ofta inte problematiserats utan betraktats som 'natur-
1 • i 207 liga . 

204 Intervju 9 b, s 5. 
205 Se bilaga 1. 
206 Intervju 7, s 11. 
207 Svanström och Östberg (red) Ån mein då?..., s 11 f. 



Idrottsprestationer beskrevs ibland som en del av de manliga försäljar
nas karaktärsdrag, kanske som en motvikt till de mer feminint kodade egen

skaper som också framhölls hos den manliga klädförsäljaren. Paul 
Wikström, som arbetade på Franska Damskrädderiet 1960, beskrevs som en 
modeintresserad ung man men också som en framstående idrottsman: 

Den milda, blonda och stillsamma Paul Wikström med de 
estetiska intressena har förresten en fritidssysselsättning som 
man inte tror honom 0111 när man ser honom mot bakgrunden av 
Franskas duvgrå inredning och mannekänger i Balenciagas rosa 
aftonklänning med tumyreffekt, säsongens skönaste plagg: Han 
är framstående backhoppare på skidor. Så kan det vara.208 

Att betona maskulint kodade egenskaper inom feminint kodade yrken är 
enligt Williams en annan av de distanserande strategierna som används av 
män i feminint kodade yrken.209 I fallet ovan betonades istället Wikströms 
maskulinitet utanför yrket. Att betona den personliga maskuliniteten utanför 
yrkeslivet kan även det ha fungerat som en distanserande strategi och verkat 
förstärkande på genushierarkier inom arbetsplatsen. I det här exemplet var 
det inte Wikström själv som betonade sin maskulinitet utanför arbetet utan 
företaget genom personaltidningen. NK hade intresse av att framställa den 
manliga försäljaren som både mjuk och sportig - mjuk i arbetet och sportig 
utanför. Många av de kvalitéer som efterfrågades hos män inom försälj ar-
yrket verkar ha varit feminint kodade. Maskulinitet betonades istället utanför 
arbetet. 

Den tredje distanserande strategi som var synlig i personaltidningen är 
beskrivningar av manliga försäljares karriärvägar. Försäljararbetet definie
rades som en hållplats i en karriär som slutade med en arbetsledande 
position och således inte som något försäljaren skulle stanna i och behövde 
identifiera sig med. Genom berättelser om arbetet som en karriär gavs 
möjligheten för män att konstruera yrkesidentiteten, inte i första hand som 
försäljare, utan som en man på väg upp - en man i karriären. 

Exempel på en manlig försäljares karriärväg återkom i personal
tidningen flera gånger mellan 1955 och 1965.210 År 1955 får vi veta att 
försäljaren i fråga fått ett stipendium ur Josef Sachs minnesfond för att resa 

208 Kompanirullan nr 3 1960, s 5. "Trollkarlens lärling". 
209 Williams. Still a man's world...., s 141. 
210 Kompanirullan nr 1-2 1955, s 15 "NK-stipendiater berättar", nr 10 1955, s 10 "Från NK-
familjen" och Rullan nr 4 1965, s 6-7. "Profilen". 



till London och studera herrkonfektion, kort därefter utnämndes han till 
avdelningsföreståndare for goss- och juniorkonfektion. När han tio år senare 
porträtterades i Rullan hade han avancerat till inköpsgruppchef för NK:s 
herrsida. I beskrivningen betonades förutom hans yrkesmässiga väg från 
springpojke till inköpsgruppchef också hans sportsliga prestationer. Han 
"sprang fortare än alla grabbar i Vasastan på 30-talet" och var "800-meters-
finalist vid OS i Helsingfors 1952 [och] tog sitt sista SM 1956."211 Detta 
samtidigt som han var i början av sin karriär på NK där han anställdes 1943. 
Till sin personlighet beskrevs han som lugn och dämpad, med glimten i ögat 
och mycket punktlig. Så här berättade han själv i en intervju i Rullan: 

...det var mycket jobbigt att försöka kombinera träning, 
tävlande och arbete. Svårast var kanske att stå och sälja med 800 
meter i benen. Och så småningom tog arbetet överhand. Jag blev 
avdelningschef för Goss och Junior och sedan inköpschef för 
samma avdelning [...] Personligen föredrar jag diskreta kläder 
och lugna färger som grått och blått [...] Egentligen skulle jag 
nog vilja fostra och leda ungdomen, när det gäller kläder.212 

Försäljaren beskrevs som både kunnig i sitt arbete och som en kraftkarl med 
stor energi och hängivenhet både i arbetet och på löparbanan. Tillsammans 
med de exempel jag nämnt ovan med mer estetiskt lagda, mjuka män står 
denne försäljare för de idealbilder av manliga försäljare som presenterades i 
NK:s personaltidning. Den manlige idealförsäljaren kunde vara både mjuk, 
följsam och blygsam och kraftfull, karriärmedveten och en god ledare. Ofta i 
kombination med varandra. 

Föreskrifterna i personaltidningarna 
De direkta föreskrifterna riktade specifikt till manliga försäljare var mer 
sparsamma än de som gällde kvinnliga anställda. 

De få föreskrifter som fanns i personaltidningarna och som var riktade 
till män gällde exempelvis klädseln som för män skulle vara strikt och 
diskret. Men även här var föreskrifterna knappa. Mönsterbilden av den 
manliga klädseln skulle kunna tas från titeln på en kurs som hölls på NK år 
1955. "Herrarnas kläder - med förnuft och smak."213 Den manliga klädseln 

211 RuJJcm nr 4 1965, s 6-7. "Profilen". 
212 Rullan nr 4 1965, s 6-7. "Profilen". 
213 Kompanirullan nr 1-2, 1955, s 2. 



skulle under hela perioden vara förnuftig, diskret och smakfull, vilket för 
övrigt också gällde den kvinnliga klädseln. En skillnad i berättelserna om 
kvinnliga och manliga försäljare var att det inte fanns många exempel i 
personaltidningarna på att de manliga försäljarna skulle ha avvikit från 
normen, och framförallt inte så grovt som i de skräckexempel som 
publicerades över hur den kvinnliga klädseln inte fick se ut. Det görs heller 
ingen skillnad på gifta eller ogifta, äldre eller yngre män. Att visa sig i 
skjortärmarna, med hängslen eller ärmhållare var i stort sett den grövsta 
avvikelsen som kunde tänkas. Jag har hittat ett undantag i personal
tidningarna. På en skämtteckning från 1950 parodieras en manlig och en 
kvinnlig försäljare tillsammans. Bilden publicerades i samband med en 
artikel om hur sommarklädseln för försäljare inte fick vara.214 Till stilen 
påminner den här bilden om en bild publicerad bara två år tidigare i NK-vett 

och NK-sätt.215 Varför skämtbilder på män och kvinnor kunde förekomma 
just vid den här tidpunkten är svårt att säga. En enkel förklaring skulle 
kunna vara att det är samma tecknare som gjort de båda bilderna, till stilen 
är de likartade. Tyvärr finns inga uppgifter om tecknaren i källmaterialet, 
men i artikeln om sommarklädseln i Kompanirullan finns hänvisningar till 
de regler om klädseln som ges i NK-vett och NK-sätt. 

hur försäljare på NK inte 

fick klä sig under arbetet. 

Teckning ur Kompani

rullan nr 8 1950 som visar 

214 Kompanirullan nr 8 1950, s 5. 
215 Se bild under rubriken "Försäljarnas klädsel och utseende" ovan. 



Dessa båda skämtteckningar bryter av eftersom de gör det möjligt att 

tänka sig män som bryter mot det föreskrivna utseendet. Men då fram

ställdes de inte ensamma utan tillsammans med lika illa klädda kvinnor. 

Avslutande diskussion 

De berättelser som NK förmedlade till de anställda syftade till att skapa 
ordning och styra yrkesidentitetema i den riktning företaget önskade. 
Genom berättelser ämnade för identifiering och differentiering byggdes en 
diskurs som tydligt talade om vad företaget förväntade sig av de anställda. 
Givet att yrkesidentiteter ses som kontextuella och föränderliga innebär 
förändrade berättelser också förändrade identiteter. Likaså spelar det roll hur 
företaget framställer sina anställda i exempelvis personaltidningar och hand
böcker. 

Förmedlingen av berättelserna om de anställda var en form av makt
utövning i form av manipulation genom goda exempel eller förlöjligande. 
Företagets makt låg i att det kunde avskeda eller låta bli att befordra den 
försäljare som avvek för mycket från idealen. Genom berättelserna försökte 
företaget forma de anställda som det ville ha dem, och för att komma dit var 
det nödvändigt att de anställda införlivade berättelserna om hur de skulle se 
på sig själva och på NK i sin sina egna. En direkt, yttre kontroll av de 
anställda i varje enskild situation var inte möjlig eller önskvärd. De anställda 
måste fås att själva vilja omfatta de uppförandekoder som förespråkades; ett 
gemensamt 'vi' var av stor vikt. Med det vill jag inte säga att de anställdas 
identiteter var helt determinerade av företaget. Flera olika reaktioner var 
givetvis möjliga. Sociologen Paul du Gay menar med inspiration från 
Foucault att den här typen av maktutövning formar människors subjekt, men 
att dessa också har möjlighet att agera som individer. Därför inbegriper 
maktrelationer av det här slaget alltid ett visst mått av frihet.216 Förväntning
arna och normerna kan ses som olika tekniker med vars hjälp ledningen 
försökte skapa en bild av företaget som en organisk enhet för att på så vis 
minska risken för konflikter och öka vinsten.217 De anställdas yrkesidentitet 
var en viktig del av företagets framtoning och man använde sig av olika 
tekniker för att forma deras identitet och integrera den med företaget. 

216 Med Foucaults begrepp kallas den här typen av maktrelationer ''government". Jag har dock 
valt att inte använda det begreppet eftersom det riskerar att försvåra framställningen. Du Gay, 
Consumption and Identity ..., s 54 f. 
217 Du Gay, Consumption and Identity..., s 59. 



I denna delstudie har jag undersökt ett urval av de berättelser som 
genom personaltidningar och handböcker nådde försäljarna på NK om hur 
de skulle vara eller inte vara i arbetet, och till viss del på fritiden. Dessa 
berättelser var av betydelse eftersom de var något de anställda var tvungna 
att förhålla sig till i konstruktionen av sin yrkesidentitet. Berättelserna var 
med och gjorde identiteten. En del av berättelserna om hur NK-isterna skulle 
vara och vad NK-andan var riktades till både män och kvinnor, men till
sammans bygger berättelserna om hur de anställda skulle uppföra sig och 

klä sig en diskurs som inte var könsneutral. Föreskrifter, ibland i form av 

skämtteckningar, om hur en försäljare inte fick uppföra sig riktades nästan 
enbart till kvinnor. 

I berättelserna om hur de anställda på NK skulle uppföra sig finns en 
del iakttagelser värda att notera. Dominerande föreställningar om genus kan 
ha överskridits i försälj aryrket på så sätt att maskulint kodade egenskaper 
som exempelvis rationalitet och kunnighet betonades i idealbilden av den 
kvinnliga försälj erskan medan det sågs som önskvärt med feminint kodade 
egenskaper som mjukhet och blygsamhet för den manliga försäljaren. Att 
genusgränserna överskreds skulle kunna tolkas som att företaget önskade 
ungefar samma egenskaper av sina kvinnliga och manliga försäljare. Tidens 
dominerande genusideal betonades ofta utanför arbetet. För kvinnor innebar 
det att deras uppgifter som husmödrar, deras skönhet och "äkta kvinnlighet" 
hamnade i blickfånget. För män betonades maskulint kodade egenskaper 
främst på den sportsliga arenan, utanför arbetstiden. Eventuella åtskiljande 
strategier riktades alltså inte först och främst mot arbetets innehåll utan 
betonades starkare när det gällde aktiviteter utanför arbetsplatsen. Så långt 
de ideala bilderna. 

Föreskrifterna riktades istället både mer frekvent och i en mer 
uppfostrande ton till de kvinnliga anställda. Inom arbetet kunde idealen 
ibland vara gränsöverskridande, men de praktiska föreskrifterna var ändå, 
speciellt under den tidigare delen av perioden, segregerade efter kön. 

Det framstår som att artiklarna i personaltidningarna ofta eftertraktade 
både feminint och maskulint kodade egenskaper hos försäljarna, och som att 
både kvinnor och män kunde vara i besittning av både feminint och 
maskulint kodade egenskaper. I vissa fall verkar det som att de manliga för
säljarna värderades högre. Som ett exempel på det kan vi se att NK under 
1960- och 70-talen valde att framställa den genomsnittliga försäljaren som 
man samt att beskriva yrket i mer 'tekniska' tenner än tidigare, kanske i ett 
försök att uppvärdera serviceyrkets status och kompensera det minskande 
antalet män i yrket. 1960- och 70-talen såg därmed en motsägelsefull 



maskulinisering av arbetsbeskrivningarna i personaltidningarna men en ökad 
feminisering av yrket som klädförsäljare. 

Efterkrigstidens första 15 år präglades, enligt Yvonne Hirdman, av en 
dubbelliet i synen på kvinnor. Å ena sidan var husmodersidealet starkt, å 
andra sidan fanns idealet om yrkeskvinnorna.218 Dubbelheten i synen på 
kvinnor var synlig i NK:s personaltidningar under efterkrigstiden. Men där 
fanns också en dubbelhet i gestaltningen av män. Idealbildenia av hur den 
manliga och kvinnliga försäljaren skulle vara visar intressanta mot
sättningar. Dubbla bilder gavs av både kvinnliga och manliga försäljare, 
men dubbelheten såg olika ut. Kvinnor framställdes som å ena sidan mycket 
kompetenta när det gällde att klara av att sköta både arbete och familj, och å 
andra sidan kunde de använda alldeles för mycket makeup och klä sig 
vulgärt och opassande. Här kan vi, för NK:s del, skönja en uppdelning som i 
exempelvis Epas personaltidning uttrycktes klart och tydligt, den mellan 
gifta och ogifta kvinnor. Att gifta kvinnors dubbla arbetsbörda krävde stora 
uppoffringar betonades i EP A-nytt, precis som i Kompanirullan. Där fick de 
ogifta kvinnorna utstå den hårdaste kritiken. Det gjordes skillnad på kvinnor 
och kvinnor och den skiljelinjen gick mellan gifta och ogifta. Precis som i 
NK:s personaltidning var det den gifta dubbelarbetande kvinnan som 
framställdes som hårt arbetande, skötsam och plikttrogen. Hon kunde 
därmed undantas från den kritik som gällde de kvinnor som var ogifta och 
framställdes som lättsinniga, fåfänga och lata.219 Det var de gifta 
försälj erskorna som stod för kunnigheten och kompetensen medan de ogifta 
fick stå för slarvigheten och fåfangan. 

Av de manliga försäljarna gavs också dubbla bilder. Å ena sidan 
beskrevs de som mjuka och stillsamma, å andra sidan sportiga, det ena i 
arbetet, det andra utanför. Notera att båda dessa bilder av manliga försäljare 

218 Hirdman. Genus..., s 160 f. 
219 "Men man måste också förstå att det finns anledning till att inte alla kan gå ut och njuta av 
våren. De flesta biträden äro gifta och de äro tvungna att använda sin lunchrast till att springa 
omkring i affärer och stå i nummerköer för att fa inhandlat vad huset behöver. En gift kvinna som 
har förvärvsarbete har ju alltid en dubbel arbetsbörda, dels måste hon sköta arbetet borta och dels 
arbetet hemma och lunchrasten blir för henne varken vila eller avkoppling. 
Men dessa som inte äro gifta och som ändå sitter inne varenda lunchrast och bolmar och röker 
eller stickar eller läser. Ja, för en del är det bara brist på företagsamhet som gör att de sällan 
sticka ut näsan utanför lunchrummet på hela lunchrasten. 
Rasten närmar sig sitt slut och vi återvända för att få i oss en kopp kaffe innan det är tid att åter 
sätta igång med jobbet. "Hur kan du sitta inne en hel lunchrast?" frågar jag min närmaste granne 
över kaffekoppen. "Du tror väl inte att jag går ut i detta vädret med min gamla svarta som lyser 
både grå och grön in den härliga vårsolens glans." Epa-nytt, höstnummer 1950, s 20 
"Lunchdags". 



var positiva. Kvinnorna framställdes mer paradoxalt där den ena polen var 
positiv och den andra negativ, båda med anknytning till arbetet. 

Berättelserna om de kvinnliga försäljerskorna i personaltidningarna 
inkluderade rationalitet och yrkesskicklighet såväl som "äkta kvinnlighet" 

och skönhet. Berättelserna om de manliga försäljarna kunde mycket väl om
fatta känslighet och blygsamhet å ena sidan och kraft och skicklighet å den 
andra. Resultaten pekar mot att NK önskade liknande egenskaper hos kvinn
liga och manliga försäljare. Yrket krävde - enligt företaget - liknande kom
petens av både kvinnor och män. På så vis kan man med Yvonne Hirdmans 
termer säga att ekonomin fungerade integrerande. Men påverkan från 

samhälleligt dominerande genusdiskurser fanns och syntes ändå i såväl 
idealbilder som föreskrifter. Förändring över tid fanns också även om den 
inte framstår som särskilt tydligt. 

I ljuset av Ulla Wikanders periodisering utspelar sig denna delstudie 
under den tredje ekonomiska fasen som kännetecknades av både ekonomisk 
tillväxt och 1950-talets hemmafruperiod som övergick i genombrotts
decenniet för kvinnors ekonomiska självständighet - 1960-talet.220 En 
betoning av kunnighet och rationalitet hos kvinnliga försäljare var tydligare 
under periodens tidiga år, alltså då man skulle kunna förvänta sig att 
hemmafrudiskursen ska ha varit starkast. Kanske var det inte trots hemma
frudiskursen utan just på grund av att det fanns en sådan som personal
tidningen framställde de gifta kvinnliga försäljarna som så arbetsamma och 
kompetenta. De sågs ju som kapabla att dubbelarbeta i ordets verkliga 
betydelse 0111 det ansågs vara deras uppgift att också sköta hemarbetet. 
Mjukhet eller känslighet hos manliga försäljare betonades mer under 1960-
talet, som var genombrottsdecenniet för andra vågens feministiska rörelse. 
Var dessa mjuka försäljare tidiga exempel på 1970-talets 'mjukismän \ och 

tecken på den förändring som skulle komma? 

220 Hedenborg och Wikander. Makt och försörjning, s 150. 



3. "Det var det högsta vi kom till": från springflicka till 
inköpschef 

År 1933 kom 13-åriga Birgit Påhlsson från Huvudsta utanför Stockholm till 
NK:s personalavdelning och sökte arbete. Hennes moster kände vakt
mästaren vid NK:s personalingång, "Edlund i porten", eller "Sankte Per" 
som han också kallades. Han hade rekommenderat henne till NK:s inten
dent. Bakom sig hade Birgit Påhlsson den sexåriga folkskolan och en fort
sättningskurs i väntan på att hon skulle bli 13 år och fa börja arbeta. Hon var 
liten till växten, bar mörkt polkahår och klev "rädd som sjutton in på det fina 
NK". Efter att ha svarat rätt på frågan om vad tio procent på tio kronor är, 
fick hon börja som extra springflicka på avdelningen för damhandskar. 
Drygt femtio år senare gick Birgit Påhlsson i pension, då som inköpschef för 
flera av varuhusets avdelningar.221 

Inledning 

I denna delstudie behandlas en kvinnlig anställds karriär. Diskussionen utgår 
från en central berättelse av Birgit Påhlsson, som levt hela sitt yrkesliv inom 
NK:s väggar. Hon började som extra springflicka 1933 och avancerade via 
NK-skolan uppåt till juniorförsäljerska, försäljerska, förstaförsäljerska, 
avdelningschef, inköpare och till slut vidare till inköpschef över flera avdel
ningar på flera av NK:s varuhus, en position hon nådde i slutet av 1960-
talet. Hon gick i pension 1985. Framställningen bygger främst på två djup
intervjuer samt ett antal informella samtal med Birgit Påhlsson. 1 viss ut
sträckning har också andra intervjuer samt statistiskt material i form av 
företagsräkningar och skriftligt material ur NK:s arkiv använts. 

Kvinnor kunde i mitten av 1900-talet göra karriär upp till mellan
chefsnivå på NK. Frågan är här hur en sådan karriär gick till. Syftet med 
denna studie är att lyfta fram ett enskilt exempel och på så vis belysa dels 
olika mekanismer som påverkat möjligheten till karriär och dels de om-
formuleringar av yrkesidentiteten som blev följden av befordran. Birgit 
Påhlsson är en kvinna som klättrade uppåt i varuhushierarkin under 1940-, 
50- och 60-talen. Det är framförallt hennes berättelse som undersöks. Att 
kvinnor i stor utsträckning yrkesarbetade under den här perioden är redan 

221 Intervju nr 8 a, s 2. 



klarlagt. Frågan är om det går att se någon påverkan från en genusdiskurs 
som föreskrev att kvinnor främst skulle sköta hem och barn. Hur upplevde 
Birgit Påhlsson att hennes villkor i karriären skilde sig från mäns i en tid 
som präglades av hemmafruideal och manlig försörjarideologi? I den här 
studien vill jag genom att belysa ett enskilt exempel undersöka hur om-
formuleringen av yrkesidentiteten skett med stigande befattningar, både när 
det gäller interna och externa motståndsmekanismer och sådant som under
lättat omformuleringen till en ny yrkesidentitet. 

För kvinnor ur arbetarklassen med endast grundläggande skolutbild
ning gav ett arbete som försäljerska på ett varuhus andra möjligheter till 
karriär än ett arbete inom industrin. Detta har observerats av forskare 
tidigare, både i Sverige och i andra länder. Historikern Susan Porter Benson 
har exempelvis beskrivit hur ett litet antal kvinnliga försäljerskor på 
amerikanska varuhus redan i slutet av 1800-talet hade avancerat så långt 
som till inköpare eller avdelningschefer.223 I varuhusmiljön fanns kvinnliga 
förebilder i högre positioner som kunde locka till drömmar om karriär. Detta 
gällde även NK: 

Många har kommit långt upp. Jag vet flera som började som 
elever. Dom blev kanske förstaförsäljare och sedan avdelnings
chef och inköpare också, till och med. Det var det högsta vi kom 
till. Det var ett kliv högre upp.224 

Även om det stora flertalet försälj erskor inte avancerade utan avbröt sitt 
lönearbete eller gick ner i arbetstid vid giftermål eller bamafödsel, vet vi att 
karriär ändå var möjligt för några få, i alla fall upp till en viss nivå. 

Längst ner på karriärstegen för försäljare befann sig spring-
flickor/pojkar. Därefter kom juniorförsäljare, försäljare, förstaförsäljare och 
avdelningschefer. Före 1960-talet var avdelningschefen också ofta inköpare 
för sin avdelning. Dessa befattningar delades sedan upp och inköpare och in
köpschefer arbetade då utanför avdelningen och hade ofta ansvar för flera 
olika avdelningar. 

222 Se diskussion i inledningen ovan. 
223 Benson. Counter Cultures. Saleswomens 25, s 214 & s 288 f. Se även Finnilä, Anna, 
Stockmann - det stora varuhuset. Helsingfors stadsmuseum 1993, s 143, Lancaster, The 
department store..., s 154 f, Wikander, Ulla, "Det löpande bandet vid Algots. Underordning eller 
karriär - två verkligheter för kvinnor, 1932-1952" Daedalus 1995, s 10, Husz, Orsi, "Drömmar 
och kompetens. Kvinnor och det tidiga 1900-talets varuhus". Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 4 
1999, s 43. 
224 Intervju nr 4, s 6. 



... Steg för steg 
från högre chef 
till lägre och 
tvärtom. 

OrganisatioMnsstegett 

Illustration ur NK-vett och NK-sätt från 1948 som visar varuhusets hierarkiska upp

byggnad, som NK valde att framställa den inför sina anställda. 

Högre upp i varuhushierarkin fanns varugruppschefer, varuhuschefer och 
allra högst upp den verkställande direktören. 

År 1931 var 8 av 32, eller 25 % av arbetsledarna på NK Hamngatan 
kvinnor och 1951 var andelen kvinnor 44 av 136 eller 32 %. Av de högre 

cheferna var samtliga män.225 1962 var så många som 13 av 22, 59 %, av 
ansvariga avdelningschefer eller första försälj erskor för klädavdelningarna 
på NK Hamngatan kvinnor, varav 10 var gifta. Bland varuområdesansvariga 
inköpschefer eller assistenter fanns vid samma tidpunkt 18 män och 18 
kvinnor. Av kvinnorna var 12 gifta och 6 ogifta. Om den person som anges 
som ansvarig för de olika avdelningarna var avdelningschef eller 'bara' 
förstaförsäljerska framgår tyvärr inte av källmaterialet. Likaså är det 
omöjligt att veta vem som var inköpschef och vem som 'bara' var assistent 
med varuområdesansvar. Utifrån de intervjuer jag gjort verkar det som att 
fler män än kvinnor innehade de högre positionerna. Männens civilstånd går 

225 Se bilaga 1. Siffrorna bör ses som grova riktlinjer då det utifrån källmaterialet varit svårt att 
bedöma exakt vilka grupper anställda som gömmer sig bakom de olika kategorierna. 



inte att uttala sig om eftersom det inte anges i källmaterialet. De står enbart 
med efternamn, medan kvinnorna anges som fru eller fröken.226 

Bilden ovan illustrerar beslutsgången gällande viktigare ärenden inom 
varuhushierarkin, som NK-ledningen valde att framställa den i NK-vett och 
NK-sätt 1948. Som synes fanns kvinnor med upp till en viss nivå, dock inte 
allra högst upp på organisationsstegen. I det absoluta toppskiktet av 
företagsledare och högre chefer fanns bara män. I mellanskiktet, bland 
avdelningschefer och inköpare, fanns på bilden någon enstaka kvinna. 
Längst ner fanns springpojkar och strax ovanför dem kvinnor som 
exempelvis arbetade som försäljare på olika nivåer. De män som befann sig 
längst ner på stegen var springpojkar som uppenbart inte var vuxna. Bilden 
visar en stor övervikt av män men enligt de statistiska uppgifterna var 
majoriteten av de anställda på NK, och även många avdelningschefer, vid 
den här tidpunkten kvinnor.227 Bilden av organisationsstegen uppges visa 
beslutsgångarna på NK och i det sammanhanget valde företaget att 
framställa sig som en organisation med övervägande män, även om det inte 
var fallet i realiteten. Kanske ville NK-ledningen framställa NK som ett 
företag där män fattade de flesta och viktigaste besluten. 

Att vara kvinna var inte på 1960-talet något hinder för att nå en 
ansvarsfull position inom varuhuset. Men det gällde som sagt bara upp till 
en viss nivå, och framförallt på avdelningar där kvinnor arbetade. I princip 
innebar genusarbetsdeln ingen att män sålde herrkläder, framförallt kostymer 
och rockar på avdelningen för herrkonfektion, och/eller var chefer över både 
kvinnor och män. Kvinnor sålde damkläder och billigare herrkläder såsom 
skjortor, slipsar och strumpor på avdelningen för herrekipering. Kvinnor 
kunde vara chefer för avdelningar där flest kvinnor, men också en del män, 
arbetade.228 

Herrekiperingen hade på 1960-talet en kvinnlig avdelningschef. Hon 
hade i huvudsak kvinnor under sig men även några män. Den klädavdelning 
som hade högst status och även, på grund av provisionssystemet, de högsta 
lönerna, var herrkonfektion.229 Där såldes dyrare herrkläder som kostymer 
och överrockar. 

226 Se bilaga 4. 
227 Se bilaga 4. 
228 Se bilaga 4. Ulla Wikander har visat att kvinnor vid det löpande bandet på Al gots innehade 
positioner som bandbasar så länge arbetarna var kvinnor, när fler män började arbeta vid det 
löpande bandet befordrades inga fler kvinnor. Se Wikander. "Det löpande bandet vid Al gots..., s 
17 ff. 
229 Intervju nr 9, s 3. Stig Forss den 5 april 2001. Stig Forss var försäljare och sedan 
avdelningschef på avdelningen för herrkonfektion. Intervju nr 3, s 5. Lilly Ångman den 5 
september 2000. Lilly Ångman var klubbordförande i Handels från 1968. 



Manlig försäljare på avdelningen 

för herrkonfektion hjälper en kund 

att prova en rock. Bild ur NK:s bild

arkiv. Fotograf Erik Holmén. 

På avdelningen för herrkonfektion arbetade ända in på 1960-talet ute
slutande manliga försäljare och där var avdelningschefen en man.230 Bland 
inköpscheferna var alla med ansvar för herrkläder män.231 Av varugrupps
cheferna som fanns ännu lite högre upp i företagshierarkin var alla män år 
1962.232 

Några ord om karriär och identitet 

Rent allmänt kan sägas att avancemang i arbetet innebär en ständig omfor-
mulering av yrkesidentiteten, förändringar i synen på arbete och lojalitet, 
kanske förlust av vänner i arbetet och en påverkan även när det gäller 
relationer utanför arbetet. En karriär kan ses som ett relationsspel på olika 
nivåer, med vinster och förluster. En traditionell definition av begreppet 

230 Intervju nr 9 b, s 6 f. 
231 Se bilaga 4. 
232 NK: s arkiv. Systematisk förteckning över NK-koncernens varuhus, varuområden, 
försäljningsavdelningar och budgetenheter. OKAT. 



karriär innebär, enligt ekonomen Anna Wahl, att klättra uppåt i en organisa
tion och nå en högre position, t ex som chef, med högre lön, mer ansvar, 
inflytande och prestige. Wahl har också uppmärksammat att människor ofta 
ger alternativa definitioner av karriär som handlar om personlig utveckling, 
eller mer motstridiga definitioner där karriärer beskrivs i dubbla termer och 
kanske i motsättning till familjebildning eller andra livsmål.233 I den här 
studien ses karriär inte nödvändigtvis som att uppnå chefspositioner, även 
om detta kan ingå, utan också som en utveckling i arbetet mot mer 
ansvarsfulla uppgifter. 

Teorier om karriär har ofta skrivits om och av män och utgått från 
studier där maskulinitet varit norm. Feministiska forskare har uppmärk
sammat att kvinnors möjligheter att göra karriär delvis styrs av andra förut
sättningar än mäns. Den i vårt samhälle långtgående genusarbetsdelningen 
gör att förväntningarna och synen på vad som är passande för kvinnor 
respektive män skiljer sig åt och påverkar människors yrkesval. Detta 
innebär att kvinnors karriärer ofta inte ses som lika viktiga som mäns inom 
familjer, vilket har till följd att kvinnor oftare än män kan räkna med ett 
svagare stöd från sin partner. Likaså innebär genusarbetsdelningen att 
kvinnor tar och har tagit ett större ansvar för hem och barn, vilket naturligt
vis även det gett sämre möjligheter att satsa på en yrkeskarriär. Inom arbetet 
är kvinnor mer utsatta för diskriminerande och stereotypiserande praktiker 
än män.234 Som Christine L. Williams har visat är det vanligt att män i 
feminint kodade yrken befordras med automatik och, som hon uttrycker det, 
tar "glashissen" upp i organisationer där kvinnor ofta slår sina huvuden i 
"glastaket".235 

Men även om män hade fördelar i karriären också på NK, var det 
möjligt för kvinnor att göra karriär. Låt oss därför se närmare på hur en 
kvinnlig karriär på NK kunde se ut. 

233 Wahl, Anna. Kärnstrukturer i organisationer: Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers 
karriärutveckling. EFI, Ekonomiska forskningsinstitutet. Handelshögskolan i Stockholm 1992, s 
226 ff. 
234 Wahl, Könsstrukturer i organisationer..., s 63 ff. 
235 Williams. Still a man 's world... 



Från springflicka till inköpschef 

Springflicka 
"Extra springflicka" kallades en av de lägsta befattningar som fanns på 
1930-talet inom NK:s försäljningsavdelningar. Och det var som sådan Birgit 
Påhlsson började på NK 1933 genom sin mosters kontakter. Birgits föräldrar 
var frånskilda och hon hade växt upp hos sin mormor. Även om arbetet på 
NK ansågs Tint' både av henne själv och omgivningen, fanns det ingen 
tvekan om var i företagshierarkin en springflicka befann sig. Arbetets låga 
status manifesterades både i arbetsuppgifterna, i relation till arbets
kamraterna och i företagets organisatoriska praktik. Skillnader mellan olika 
grupper av anställda markerades och upprätthölls exempelvis genom fysisk 
åtskillnad under matrasterna med olika matsalar för olika kategorier an
ställda: 

Vi hade fyra olika matsalar. En för bud, cykelbud och spring-
flickor, och en för tapetserarverkstan, och sen var det en för för
sälj erskor. Då blev det en matsal med vita dukar, annars var det 
träbord. I matsalen för försälj erskor blev man serverad. Och så 
var det en för chefer. Det var en förskräcklig klasskillnad. 
Kolossalt! Så man visste sin plats, verkligen.236 

Den hierarkiska uppdelningen av personalen i olika grupper var stark och 
markerades bland annat vid måltiderna. Försäljarnas status markerades med 
dukar och serveringspersonal och gränsen mot dem som stod lägre i rang var 
tydlig. 

Som springflicka fick Birgit springa ärenden på stan och ta de arbets
uppgifter hon blev tilldelad. Hon berättar 0111 hur hon som ung och ny
anställd blev tilldelad uppgifter som hon inte ville ha eller trodde att hon 
klarade av, utan att våga ifrågasätta eller be någon om hjälp. 

Jag började på damhandskar, som springflicka. Där fick man 
sitta och lappa handskar som kunderna hade lämnat in till tvätt. 
Var de trasiga i sömmarna fick man lov att laga det, och jag 
tyckte ju inte om att sy, så jag tyckte det där var så hemskt 
tråkigt, förstår du. Jag satt där och grät.. .237 

236 Intervju nr 8 a, s 4. 
237 Intervju nr 8 a, s 2. 



En annan gång blev hon skickad ut på stan i ett ärende utan att hitta vägen. 

[...] det var på hösten och det var mörkt. Jag hittade inte ner till 
Norra Bantorget, förstår du. Jag hade ju inte varit mycket i stan. 
Då stod man där och grät! Det var ett väldigt gråtande. Jo, men 
du ska tänka dig, dessa människor som körde och skjutsade med 
en. Vi hade skräcködlor på avdelningen, som tyckte att de kunde 
skjutsa hur som helst med en.238 

En kombination av låg ålder, kön, låg utbildningsnivå och bristande livs-
och yrkeserfarenhet gjorde att springflickoma var helt utelämnade till de 
äldre försäljerskomas välvilja eller maktutövning. Birgit Påhlsson befann sig 
i en situation hon själv hade svårt att påverka. Hon berättar att hon var 
tvungen att rätta sig efter andras vilja även då hon ansåg arbetsuppgifterna 
vara tråkiga eller oöverstigligt svåra. Hon uppfattade det som att vissa av 
hennes äldre arbetskamrater såg ner på och "skjutsade" med henne. Det är 
förstås svårt att så här i efterhand veta hur hon verkligen kände då och vad i 
hennes berättelse som är fargat av hennes egen tolkning utifrån det 
perspektiv hon befinner sig i idag. Men hon beskriver inte bara en känsla 
utan också en konkret praktik. Att hon grät säger en hel del om hur 
missmodig hon kände sig. Uppfattade hon sig då som orättvist behandlad? 
Det kan vi inte veta. Kanske uppfattade hon situationen som "normal" och 
identifierade sig med sin underordnade position, trots alla dess svårigheter. I 
en jämförelse mellan nu och då säger Birgit Påhlsson att idag skulle ung
domar "svara, men det gjorde man ju inte då. Man knep ihop och gjorde vad 
man skulle".239 

Men positionerna var trots hierarkin inte fastlåsta. Upprepade gånger 
berättar Birgit Påhlsson om hur hon i sina olika befattningar blivit "sedd" av 
någon överordnad och på så sätt fått möjligheter att nå allt högre positioner. 
Det finns en dubbelhet i hennes berättelse. Episoden ovan, där hon satt och 
grät för att hon var tvungen att lappa trasiga handskar, slutade med att hon 
blev upptäckt av en av cheferna. 

[...] då kom Baron Lejonhjelm, han var chef därnere, för 
parfym. Han sa: "Varför sitter den här lilla flickan här och 
gråter?" "Jo, 4sa jag', jag tycker att det är så tråkigt." "Ja, men 

238 Intervju nr 8 a, s 3. 
239 Intervju nr 8 a, s 3. 



då ska vi ordna något annat," sa han. Så jag kom upp på NK:s 
Franska, som springflicka där.240 

NK-skolan 
Vägen upp kunde gå genom NK-skolan. Där gick Birgit Påhlsson mellan 
1934 och 1936, parallellt med arbetet på avdelningarna.241 NK-skolan var 
en tvåårig handelsutbildning i företagets egen regi, grundad 1926.242 Där 
gick unga elever utan annan utbildning än folkskola bakom sig. Klasserna 
var könsblandade. Under 1930-talet och det tidiga 1940-talet var en över
väldigande majoritet, 79 %, av eleverna kvinnor. Efter kriget befann de sig i 
klar minoritet med 25 % för att fram på 1960-talet utgöra 41 % av NK-
skolans elever.243 

Provförsäljning på NK-
skolan, 1950-tal. Bildur 

NK:s bildarkiv. Fotograf 

Erik Holmén. 

240 Intervju nr 8 a, s 2. 
241 Föreningen Stockholms företagsminnen, NK:s arkiv. Okat. pärm "NK-skolan" Förteckningar 
överbetyg 1935 & 1936. 
242 Samuelsson. Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus..., s 189. 
243 1936 var 76% av avgångsklassens elever kvinnor, 1940-41 79%, 1949 25%, 1956 45% och 
1964-65 var andelen kvinnor 41%. Källa: Förteckningar över avgångsklasser i NK-skolan. 
Föreningen Stockholms företagsminnens arkiv. NK:s arkiv, pann NK-skolan, okat. 



NK satsade mer på utbildningen av kvinnliga försäljare före och i början av 
andra världskriget. Kulmen nåddes 1940-1941 då hela 79 % av eleverna på 
NK-skolan var kvinnor. Några år efter kriget, 1949, utgjorde de kvinnliga 
NK-eleverna bara 25 % av årskursens elever. Samtidigt blev alltfler av NK:s 
försäljare kvinnor. Andelen NK-utbildade försäljerskor bör alltså med tiden 
ha sjunkit. En annan möjlig tolkning är att de manliga NK-eleverna gick 
vidare till andra typer av positioner och karriärer inom eller utanför NK. 

Undervisningen på NK-skolan behandlade t ex hur man skulle agera 
gentemot kunderna, försäljningsteknik, varukännedom, administration, 
matematik och språk, framförallt engelska. Teoretiska ämnen varvades med 
praktik på en avdelning. Låg elevlön utgick under utbildningstiden. Skolan 
ansågs av informanterna vara väl ansedd och ha hög status, även utanför 
NK. Detta innebar att elever kunde skaffa arbete på armat håll efter avslutad 
utbildning.244 

En händelse som flera av dem jag intervjuat återgivit med stor 
inlevelse är det examensprov som avslutade NK-skolan.245 Provet, som 
närmast skulle kunna liknas vid en passagerit in i försäljaryrket, bestod av 
ett rollspel där vissa elever spelade försäljare och andra spelade kunder. 
Försäljningssituationen skulle vara så autentisk som möjligt och de med
verkande bedömdes av varuhusets högre chefer. Detta var helt i linje med 
företagets patriarkalt färgade personalpolitik där direktionens närvaro ingick 
som en viktig beståndsdel. Birgit Påhlsson blev uttagen att spela kund. Året 
var 1936: 

När vi skulle ta examen från NK-skolan blev en del utsedda som 
kunder och en del som försälj erskor. I mitt fall hade jag gärna 
velat bli uttagen till försäljerska, men jag blev uttagen som 
kund. Då brassade jag på med att jag hette doktorinnan Simson 
och bodde på Grand hotel, och de kunde väl skicka det och det, 
lite proffsigt, som det kunde vara. Direktionen satt med, och de 
skulle tycka till hur försäljerskan hade uppträtt. Kunden var ju 
vad hon var. Därför blev vi tillsagda att vara ganska besvärliga 
kunder. Efter det blev man juniorförsäljerska.246 

244 Intervju nr 8 a, s 3 & nr 7, s 5 f, Åke Gustafsson den 9 feb 2001. "Skolavslutning med NK:s 
största klass" Artikel ur Kompanirnllcm nr 7 1950, s 8-9. 
245 Se bilden ovan. 
246 Intervju nr 8 a, s 3. 



Juniorförsäljerska 
Efter provet fick de elever som ansågs lämpliga ett kort med texten ' junior-
försäljare", ett slags körkort för försäljare. Det gällde bland andra Birgit 
Påhlsson som 1111 blev juniorförsäljerska. Respekten för direktionen och 
överordnade var stark och skillnaden mellan olika kategorier anställda 
likaså. Otaliga var de berättelser som cirkulerade bland försäljnings
personalen om hur olika chefer vandrade runt i varuhuset, inspekterade och 
ibland tillrättavisade försäljerskoma. Den som Birgit Påhlsson återgivit 
nedan är typisk: 

T ex personalchefen, gick alltid runt, och direktionen..., stiliga 
karlar en del av dem, med klackjäm och allt. Man hörde klack-
järnen eka i ljusgården: "Nu kommer direktör Holmqvist." Han 
var så stilig, alla flickors förtjusning. De gick runt och tittade 
och hälsade. Då kunde de se någonting som inte föll dem på 
läppen.247 

Birgit Påhlsson kom efter NK-skolan som juniorförsäljerska tillbaka till en 
av de avdelningar där hon tidigare varit springflicka, Garner och Sybehör. 
Det tyckte hon inte var särskilt lyckat eftersom en del av personalen och 
framförallt chefen där inte kunde sluta se henne som springflicka. 

Jag skulle bli försäljerska. Det var inte roligt. De såg mig som 
springflicka, åtminstone den här tanten som beskyllde mig för 
att ha haft bort armstödet. Hon var hemsk. Hon tänkte att den 
här lilla kan jag ge mig på. Hon njöt. 

De andra, stöttade de dig? 

Jo, det fanns två stycken som var fantastiska. Hade de inte varit 
på den avdelningen hade jag inte kunnat stanna. De vägde upp. 
De sa: "Bry sig inte." Jag tror inte de sa du. Det var tur att de 
fanns. Jag var på avdelningen, en 3 - 4 år, kanske längre. Jag 
har så svårt att komma ihåg exakt hur många år.248 

Det var inte lätt att som ung och nyutexaminerad från NK-skolan skapa sig 
en identitet som försäljerska när inte omgivningen erkände omformuleringen 
av den tidigare yrkesidentiteten. Att avdelningschefen beskyllde henne för 

247 Intervju nr 8 b, s 9. 
248 Intervju 8 b, s 11. 



stöld var något Birgit Påhlsson tog hårt.249 Efter några år på avdelningen 
släppte hon tanken på att fortsätta som försälj erska och begärde fölflyttning 
till kontoret. Under och en tid efter andra världskriget arbetade hon på bok
föringen, vilket hon fann lärorikt. Hon stannade i sex år. 

Försäljerska 
Men hon började längta efter att komma tillbaka ner till varuhuset. Någon
stans i slutet av 1940-talet fick hon höra att en väninna som arbetade på 
Damväskor skulle sluta eftersom hon skulle få barn.250 Hon frågade direktör 
Moberg, en av varuhuscheferna, om hon inte kunde få börja som för
säljerska på Damväskor. Hon blev försäljerska, och så småningom första-
försäljerska där. Den perioden upplevde hon som mer positiv och omväx
lande än den tidigare på Garner och Sybehör, både i relation till varu
sortimentet och till kunderna. Birgit Påhlsson hade också blivit något äldre, 
runt 30 år, vilket förmodligen stärkte hennes ställning gentemot arbets
kamrater och kunder. 

Damväskor var det mycket trevligt att vara på. Det fanns också 
mycket aftonväskor och sådant på den tiden, i antilopmocka, 
och plånböcker. Mammorna kom in och köpte käppar till 
studentenia, med en liten silverknopp på, som skulle graveras. 
Och femtioåringama fick käppar med silverkrycka - det skulle 
man ge en femtioårig kille idag! Det skulle inte vara så poppis, 
tror jag. Det var mycket intressanta och trevliga kunder. Det var 
många kunder som väntade. De gick och åt lunch om man inte 
var där, och kom tillbaka. Och så fanns det många gnälliga. Man 
skulle hålla reda på titlar, och man skulle veta vem det var. Det 
var ett elände i början, för de blev, rent ut sagt arga om man inte 
kände igen dem. Och hur skulle man kunna göra det, 
egentligen?251 

Kundernas krav på försäljningspersonalen kunde vara både speciella och 
irrationella. Berättelserna om kunder som tålmodigt väntade eller gick och 
återvände för att få hjälp av "sin" försäljerska är många. Likaså de som 

240 Intervju 8 b, s 10. 
250 Det är svårt att veta exakta årtal eftersom den intervjuade haft svårt att minnas och ibland 
lämnat motstridiga uppgifter. Årtal får därför betraktas som ungefärliga. 
251 Intervju 8 a, s 5. 



handlar om kungliga kunder.252 Kontakten med nöjda kunder framhölls av 
de flesta intervjuade som det som skapade en stark känsla av yrkesstolthet. 

De anställdas ålder hade betydelse både för chefer och arbetskamrater, men 
också för hur kunderna såg på försäljerskoma. De trodde ofta att äldre 
försäljerskor var mer kunniga och ville därför helst bli betjänade av dem: 

När jag var på damväskor, arbetade där en äldre dam, hon var 
extra försäljerska och kunde ingenting om väskor, nästan. Så 
kom det in en kund. När jag kom fram sa kunden: "nej, jag vill 
tala med någon äldre fröken som vet lite mer." Utan att veta vad 
man visste. "Jaha, visst", sa jag. Då fick man fram den där 
tanten, naturligtvis, som hon ville prata med. Det var ett dåligt 
val för hon kunde ingenting, egentligen. Konstigt nog, trodde de 
att de äldre kunde så mycket mer. I själva verket var man så 
nylärd och ville så mycket, ville ta hand om dem. Därför tyckte 
man att det var lite tråkigt.253 

Försäljerskorna inställning till kunderna kunde i många fall vara kluven. 
Samtidigt som kontakterna med kunderna upplevdes som de mest positiva 
sidorna av arbetet fanns en rad strategier för hur man skulle handskas med 
besvärliga kunder, t ex undvika att de såg ner på en. Ett amerikanskt uttryck 
från slutet av 1800-talet karaktäriserar försäljarnas relation till kunderna: 
"our friend the enemy."254 Bland försäljerskor fanns en intern ålders-
/erfarenhetshierarki som bestämde vem som skulle tvingas ta hand om den 
besvärliga kunden. Det hände att försäljerskor gömde sig i provhytterna när 
kunder som uppfattades som extra besvärliga kom in på avdelningen. Det 
blev då de nyanställdas och ovetandes uppgift att betjäna kunden.255 

Förstaförsälj erska 
Den som arbetade som försälj erska kunde gå vidare i karriären genom att bli 
förstaförsälj erska. Förstaförsälj erskan var underställd avdelningschefen och 
kunde, förutom arbetet med försäljningen, ha ansvar för att se till att växel
pengarna räckte och för personalens rastschema.256 Alla förstaförsälj er skor 
jag intervjuat arbetade heltid. Detsamma gällde troligen de fast anställda för-

252 Detta har gått igen hos samtliga intervjuade. Relationerna till kundenia behandlas närmare i 
kapitel 5 nedan. 
253 Intervju 8 b, s 19. 
254 Återges i Benson, Counter Cultures..., s 258. 
255 Intervju m 5, s 16. 
256 Intervju nr 3, s 2. 



säljerskoma fram till slutet av 1950-talet. Först därefter ökade antalet 
ordinarie deltider i sådan utsträckning att de kom att bli den dominerande 
anställningsformen för kvinnliga försäljare.257 Att arbeta heltid var en 
förutsättning för vidare avancemang. 

Avdelningschefyinköpare 
Att bli avdelningschef innebar att komma ännu ett steg uppåt i karriären och 
medförde ansvar för en hel avdelning. Avdelningschefen var fortfarande 
involverad i försäljningsarbetet men hade också administrativt ansvar för av
delningens budget, redovisning och inköp inför direktionen. Detta innebar 
en annan ställning inför både arbetskamrater och varuhusets ledning. Men 
steget upp till varuhusets administration var fortfarande stort och de flesta 
kvinnor stannade som avdelningschefer när de väl tagit sig så långt. Hur 
blev man avdelningschef och vad krävdes av den som ville fortsätta sin 
karriär? 

Birgit Påhlsson blev tillfrågad om att bli avdelningschef, tackade nej, 
och blev sedan tillfrågad igen något år senare. Då antog hon erbjudandet 
eftersom arbetet på den avdelning det då gällde intresserade henne. För 
henne var det, för att kunna anta erbjudandet om en chefsposition, en 
förutsättning att hon var ogift. Men avgörande för att fa ett chefserbjudande 
var inte civilståndet, om man var gift eller ogift - däremot kunde civil
ståndet ha betydelse för möjligheten att anta det. 

Gifta kvinnor kunde bli såväl avdelningschefer som inköpare.258 Men 
på ett personligt plan var det inte självklart möjligt att kombinera karriär och 
familjeliv. Att giftermål i praktiken kunde fungera som en barriär för ett 
fortsatt avancemang var en realitet. Birgit Påhlsson beskriver hur hon i 
början av femtiotalet första gången tillfrågades om hon ville bli avdelnings
chef på avdelningen för damstrumpor. Hon ansåg då att äktenskap var ett 
hinder i ett eventuellt steg uppåt i arbetshierarkin. 

En dag kom personalchefen och sa: "Skulle fröken Påhlsson 
vilja bli föreståndarinna på Damstrumpor, och köpa in där?" För 
det första tyckte jag inte att det lät så roligt med damstrumporna, 
och dessutom, sa jag, "så ska jag nog gifta mig, så det kanske 

257 Intervju nr 1, 3, 4, & 8 a samt NK:s arkiv, personalmatriklar - huvudserie Dl A. I vilken 
utsträckning deltiderna ökade och mer precist under vilken period detta skedde måste undersökas 
vidare. Intervjuer och personalmatriklar pekar dock mot att deltiderna ökade från och med slutet 
av 1950-talet. Detta gällde de fasta deltiderna. Tidigare hade kvinnor ofta varit anställda som 
extrapersonal, vissa dagar i veckan eller under vissa säsonger. 
258 Att döma av de förteckningar ur NK: s arkiv som togs upp inledningsvis. 



inte är så lämpligt." Det blev inget giftermål, naturligtvis, på 
grund av allt sånt här. 

Det var på grund av arbetet som du inte gifte dig? 

Ja, jag ville satsa på det här. Sedan kom personalchefen tillbaka, 
efter kanske ett år. Han sa så här: "Jag vill fråga fröken 
Påhlsson; nu ska fru Johansson sluta på Damtrikå. Skulle Ni 
vilja ta hennes arbete? Ni får arbeta tillsammans med henne i ett 
och ett halvt år, innan hon slutar. Säger Ni nu nej, kommer vi 
inte att erbjuda något mera." Och då tog jag det.259 

Anledningen till att Birgit Påhlsson inte gifte sig var att den tilltänkta 
mannen tyckte att hon lade ner alltför mycket tid och energi på sitt arbete. 

Hon gjorde samma typ av val mellan äktenskap och arbete två gånger, med 
två olika män. 

Du sa tidigare att du hade tänkt gifta dig? 

Ja, det stämmer. Två gånger. Men jag backade ur. Det är ju inte 
klokt egentligen, tycker man idag, för visst hade det varit 
trevligt med barn och barnbarn. [...] 

Vad var det som var det avgörande? 

Den här pojken, som jag då stod i begrepp att gifta mig med, 
han tyckte att han blev så åsidosatt, för jag var så NK-frälst. Han 
tyckte att han kom i kläm. Jag sa att jag kan nog inte ändra på 
mig, så antingen eller. Det var nog jag som gjorde slut för han 
var så ledsen. 

När var det här? 

Då var jag 25 år, första gången. Andra gången var jag 30 
ungefär, men då skulle jag flytta till Saigon. [...] Men det var 
likadant där. Jag tänkte att Saigon... på dem tiden, ska du tänka 
dig. "Oh, vad långt bort. Jag kan inte lämna allt, mina vänner 
och hela NK, det går inte."260 

På frågan om det var ett medvetet val från hennes sida att inte gifta sig och 
istället satsa på yrkeslivet svarar hon: 

259 Intervju nr 8 a, s 7. Fru Johansson är ett fingerat namn. 
260 Intervju 8 b, s 3 f. 



Ja, det var ett val. Jag hade gått i sällskap med en mycket trevlig 
pojke, länge. Han sa: "Om du gifter dig ska väl NK stå med ett 
sånt där stort märke över dörren." Han tyckte att jag gick in för 
mycket för firman.261 

Företaget hade inget emot gifta kvinnor på chefspositioner. Men för många 
kvinnor kan det ha rört sig om ett val mellan två till synes oförenliga ting. 
En annan av de ogifta kvinnliga avdelningscheferna menade att det säkert 
skulle ha gått att ha familj, eftersom det fanns kvinnliga chefer som hade 
det, men för egen del ansåg hon att hon hade tillräckligt med arbetet och att 
NK-familjen räckte för henne.262 

Varuhuset stod i princip öppet för kvinnor att göra karriär men i 
praktiken kunde hem och familj vara ett hinder för avancemang även när 
gifta kvinnor fortsatte att arbeta. Även om företaget på olika sätt både fram
höll gifta yrkeskvinnor som mönsterexempel i personaltidningen, och bevis
ligen hade gifta kvinnor i chefspositioner, framställdes inte alltid giftennål 
som något önskvärt.263 Det framgår av ett uttalande från Birgit Påhlssons 
chef i slutet av femtiotalet och av hennes egen kommentar. Hon mindes att 
hennes chef sagt att han föredrog ogifta kvinnor som anställda: 

"Det är så bra med fröknar, de finns alltid på plats. De kan alltid 
arbeta över. De har inga sjuka barn hemma och de måste inte gå 
till krubban och de behöver inte komma senare." Då tycker jag 
att man skulle ha haft lite bättre betalt, när man alltid ställde 

Företaget var som synes inte entydigt i sin syn på kvinnors civilstånd i 
relation till arbetet. I Birgit Påhlsson kommentar antyds en spänning mellan 
ogifta och gifta kvinnor i det att hon ger uttryck för att hon som ogift borde 
ha haft bättre betalt eftersom hon alltid var tillgänglig för företaget. 

När Birgit Påhlsson flyttat över till avdelningen för damtrikå för att så 
småningom ta över som avdelningschef och inköpare där, uppstod en ny 
situation med nya krav på anpassning. Försäljerskorna på avdelningen var 
alla mycket äldre än hon själv, och hon föreställde sig att de skulle ha svårt 

261 Intervju 8 a, s 5. 
262 Intervju nr 4, s 5 f. 
263 Detta enligt den muntliga källan. I skriftligt material sades motsatsen. Att företaget lovordade 
gifta försäljerskor i personaltidningen har jag visat i kapitel 2 ovan. 
264 Intervju nr 8 a, s 14. Uttalandet kommer från Birgit Påhlssons chef, direktör John Moberg, ca 
sent 50-tal. 



att acceptera henne som avdelningschef, eller som "föreståndarinna", som 

positionen också kallades. 

På den tiden var det inte några särskilda föreståndarinnor. Man 
var både föreståndarinna och inköpare. Jag tyckte att det var 
väldigt förargligt, för det var så många äldre damer på den 
avdelningen som försälj er skor. Och så skulle jag då komma, 
tyckte jag... Jag vågade inte gå förbi avdelningen, förstår du, för 
jag tyckte att de kanske tänkte att: "Nu kommer hon här och 
stroppar omkring, som ska komma hit." Och fru Johansson 
själv, hon var ytterst ovänlig. Hon kunde inte tänka sig att någon 
skulle överta hennes jobb, naturligtvis.265 

Den största svårigheten på den nya avdelningen visade sig vara just avdel
ningschefen, fru Johansson, som inte ville lära ut sitt yrke till sin utsedda 
efterträdare. Trots att Birgit Påhlsson skulle ta över efter henne som chef 
fick hon ingen inblick i det arbetet utan fick arbeta som en vanlig för-
säljerska. Hon fick stöd av en väninna och kollega på en annan avdelning 
som uppmärksammade situationen: 

Hon kom över en dag och sa: "Birgit, du kan ju inte bara stå här 
och vika koftor och sälja. Du måste ju be fru Johansson att du 
far följa med på ett inköp så att du ser hur det går till." Inte 
vågade jag säga det! Hon [fru Johansson] bara sa: "Nu går jag 
ut! Nu går jag på Grand Hotel och tittar på en kollektion".266 

Relationerna inom NK var hierarkiska, både inom avdelningarna och i för
hållande till kunder och överordnade. Men runt Birgit Påhlsson, i hennes 
väg uppåt i karriären, fanns ett nätverk av väninnor och kollegor där hon på 
ett mer jämlikt plan kunde diskutera problem av olika slag. Med hjälp av det 
stöd hon fick tog hon till slut mod till sig och bad avdelningschefen att få 
följa med på ett inköp, vilket hon också fick. Dessförinnan hade de på avdel
ningschefens initiativ lagt bort titlarna, vilket visade på ett visst kollegialt er
kännande. 

"Fru Johansson." "Nej, Anna sa hon." "Ja, Anna", nu när vi i 
alla fall kommit så långt. "Skulle inte jag kunna fa följa med på 

265 Intervju nr 8 a, s 7. Anna Johansson är ett fingerat namn. 
266 Intervju nr 8 a, s 7. 



ett inköp? Jag måste ju veta vad det är frågan om." "Jaha, sa 
hon, det ska vi tänka på." Jag ville ju inte skvallra för direktör 
Moberg att jag inte fick det, absolut inte, så att det skulle bli 
ännu värre. Men en dag ropade hon - som vi inte fick göra 
egentligen, jag hade en kund - "Fröken Påhlsson! Nu går det 
bra!" Då övertog fröken Palm, en äldre dam, kunden, och så fick 
jag följa med till hotell Alexandra på Drottninggatan.267 

Hur Birgit Påhlsson i det här skedet skulle agera var inte heller i denna 
konflikt självklart. Direktör Moberg hade varit hennes chef under lång tid 
och den som trott på henne och givit henne möjlighet att avancera. Hon 
säger att hon haft turen att ha honom till chef: "Han såg att man var frågvis 
och ifrågasatte..., det var min smala lycka..."268 Trots det valde hon länge 
att vara lojal mot en avdelningschef som behandlade henne illa, för att inte 
göra situationen än värre. När hon blev erbjuden en utbildningsresa till 
Skottland för att få inblick i tillverkningen av kashmirgarner blev avdel
ningschefen så arg att hon slutade att prata med henne. Då först valde Birgit 
Påhlsson att diskutera situationen med direktör Moberg och frågade honom 
om hon borde avstå från resan eftersom arbetssituationen blivit ohållbar. 
Hon reste på hans uppmaning och blev så småningom, när den tidigare 
avdelningschefen gick i pension, avdelningschef och inköpare på avdel
ningen för damtrikå. 

Hur blev det att vara ung, kvinnlig chef på en avdelning med många 
äldre försälj erskor? Som chef deltog hon i det dagliga arbetet med för
säljning på avdelningen och var samtidigt tvungen att vara lojal mot arbets
givaren och ibland till och med tillrättavisa sina äldre kollegor. 

Omformuleringen av yrkesidentiteten, från förstaförsäljerska till 
avdelningschef och inköpare, skedde stegvis. Den nya identiteten mötte ett 
visst motstånd. Inte bara för att den tidigare avdelningschefen först hade 
vägrat att erkänna henne som sin efterträdare. Birgit Påhlsson upplevde 
också att det fanns en bild av hur hon skulle vara som chef, och hur hon 
skulle se ut som chef. Eftersom hon var liten och späd till växten och hade 
ett ungdomligt utseende tyckte hon att hon inte riktigt stämde överens med 
bilden av en chef. Hon var 34 år gammal.269 Hennes farhågor om hur andra 
uppfattade henne gällde inte bara hennes medarbetare utan också kunderna. 

267 Intervju nr 8 a, s 8. 
268 Intervju nr 8 b, s 6. 
269 I Kompanirullan nr 7-8 1953, s 19 finns uppgift om att Birgit Påhlsson utsetts till 
föreståndarinna för avdelningen koftor och damsportkläder. 



Efter att hon blivit avdelningschef hände det ofta att kunderna frågade efter 

henne i samband med klagomål eller annat. 

När jag var föreståndarinna och de bad att få tala med en, då tog 
jag på mig glasögon. För jag tyckte att jag kunde se lite äldre 
och lite mer respektingivande ut [skratt]. Tänk så barnsligt! 
Dessa kunder, de kunde ju sätta sig på en, faktiskt.270 

Glasögonen behövde hon inte för synens skull.271 De var enbart till för att ge 
henne större auktoritet inför kunderna, som enligt hennes tidigare erfaren
heter föredrog att tala med äldre personal. Med hjälp av glasögonen iklädde 
hon sig en identitet som äldre och mer respektingivande - så som hon trodde 
att de förväntade sig att en chef skulle vara. Med glasögonens hjälp betona
des respektabilitet och intellekt inför kunden.272 

På den direkta frågan hur hon tyckte att det var att vara chef betonar 
Birgit Påhlsson att det var stor skillnad mellan de tidigare cheferna och den 
generation chefer hon själv tillhörde. 

Du förstår att, ja, jag måste ta ordet i min mun, jämfört med de 
här skräcködlorna, de äldre damerna som var när jag kom, så var 
vi inte sådana, utan vi pratade. Dessutom fick man upplysa för
sälj erskorna om allting, om kvalitéer, om hur man hade tänkt 
sig, hur man skulle koordinera o.s.v. Så det blev så trevligt sam
arbete. De tyckte att det var jätteroligt när man kom och 
berättade sådant som de hade nytta utav. Det blev en annan era, 
tycker jag.273 

Här uttrycks 'hur vi var' med hjälp av en differentiering, 'hur vi inte var', i 
förhållande till den äldre generationen chefer. Upplevelsen av hierarkierna 
förändrades, både i och med tidsandan och varuhusets förändrade organi
sation, och i takt med att Birgit Påhlsson blev äldre och fick allt mer 
ansvarsfulla befattningar. 

270 Intervju nr 8 a, s 10. 
271 Intervju nr 8 b, s 19. 
272 För diskussioner kring kön och respektabilitet se Skeggs, Beverly. Att bli respektabel 
Konstruktioner av klass och kön. Daidalos. Göteborg 1999. 
273 Intervju 8 a, s 11. 



Inköparen Birgit Påhlsson i möte med två manliga kollegor. Bild ur NK:s bildarkiv, 

årtal okänt. Fotograf Erik Holmén. 

Inköpschef 
Det var vid 1960-talets början stor skillnad mellan försäljningsavdelningar 
och de administrativa avdelningarna. Då skedde en omorganisation som 
innebar att avdelningschefen och inköparen inte längre var en och samma 

person, d.v.s. fler nivåer i företagshierakin infördes. 
Birgit Påhlsson flyttade från försäljningsavdelningen upp till avdel

ningen för inköp och blev inköpschef med ansvar för flera avdelningar, bl.a. 
på några av varuhusets nyöppnade filialer. Hon var inte längre delaktig i 
avdelningarnas dagliga liv utan reste alltmer på inköpsresor vilka hon 
betonar som det absolut bästa med arbetet som inköpschef. Hennes närmaste 
överordnade bestod inte längre av kvinnliga chefer som fanns i hennes 
dagliga arbete utan av administrativa, oftast manliga, chefer som hon kon
fronterades med på sammanträden. Bland de med samma befattning som 
hon själv fanns många män. Att de hade bättre betalt för samma arbete 
upplevde hon som orättvist.274 På frågan om männen, förutom den högre 
lönen, hade andra villkor och om hon tänkte på det, svarade hon att de hade 
mer att säga till om: 

274 Intervju 8 b, s 12. 



Jo, det gjorde man. Vi hade sammanträden som gällde reklam 
och skyltning. Då satt de där, hjämtrusten.. ,275 

De manliga inköpschefenia hade en gemenskap. De var en "hjärntrust" dit 
Birgit Påhlsson och andra kvinnor inte hade tillträde trots att de befann sig i 
samma rum och i samma eller liknande befattning. Kvinnonia i rummet var i 
minoritet och hade enligt Birgit Påhlsson inte samma möjligheter att uttala 

sin mening som männen. 

På sammanträdena var vi faire kvinnor. Man satt nästan.., fast 
man tyckte att det här skulle jag vilja klämma ur mig, men det är 
ingen idé. Ungefär som: "kvinnan tige i församlingen." Jag 
tyckte att man kom till korta. 

Det var alltså fler män än hinnor bland inköparna? 

Ja, jag tyckte de var väldigt många, och disponenter och sådana 
var ju nästan alltid män. 

Hur många kunde ni vara på ett sammanträde, var det stort? 

Ja, det var stort. Vi satt i en lokal i undre bottenvåningen, ca 28 
stycken. 

Hur många var hinnor, under 10? 

Ja, knappt. Och alla rökte utom två, bland dem var jag. Till slut 
kunde jag inte tänka en klar tanke. Det fanns inga fönster. Man 
fick finna sig i så mycket. En man, när han ska säga någonting, 
han låter så vältalig, men det är inte mycket han säger. Det är 
inget väsentligt. Vi var lite mer korta och koncisa och så hade vi 
fatt sagt det vi skulle. Där kunde de stå och brodera ut, och det 
lyssnades på. Det var lite märkligt.276 

Trots att Birgit Påhlsson nu var inköpschef och hade nått så långt som en 
kvinna av hennes generation kunde nå innan glastaket riskerade sätta stopp, 
kunde hon fortfarande inte tala med sina manliga kollegor på samma villkor. 
Hon uppfattade det som att männen på mötet hade mer att säga till om och 

275 Intervju 8 b, s 17. 
276 Intervju 8 b, s 17. 



att de hade större frihet att breda ut sig i sitt tal.277 Med tanke på att kvinnor 
på grund av de rådande genusrelationema befann sig i underläge i en 
maskulint definierad situation,278 ett sammanträde, är det kanske inte så 
förvånansvärt att de kvinnor som yttrade sig noga tänkte igenom vad de ville 
ha sagt innan de begärde ordet. Männen däremot, som kan antas ha känt sig 
mer hemma i situationen, drog sig inte enligt Birgit Påhlsson för att tala 
obehindrat. 

Avslutande diskussion 

Kvinnor kunde göra karriär på NK under den tid som enligt Yvonne 
Hirdman präglades av ett husmoderskontrakt mellan könen. Detta kontrakt 
som konstruerats under 1930- och 1940-talen började knaka i fogarna i och 
med marknadens behov av kvinnors arbetskraft och många kvinnors ovilja 
att infoga sig i kontraktets ramar.279 

Vi har vant oss vid att tala om 1940- och 1950-talen som 'hemmafru
epoken \ den tid då kvinnor förväntades stanna hemma och ta hand om barn 
och familj medan mannen förvärvsarbetade. Men även om idealet var starkt 
fanns mängder av kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Vad innebar 
hemmafrudiskursen för alla de kvinnor som inte var husmödrar; de ogifta, 
heltidsarbetande karriärkvinnorna? I Birgit Påhlssons berättelse innebar 
hemmafrudiskursen att hon upplevde sig vara tvungen att välja mellan 
arbete och äktenskap. Men även om det fanns ett ideal om att kvinnor skulle 
gifta sig och bilda familj valde hon för sin personliga del arbetet och en 
karriär inom NK. Den sociala praktiken stred i detta fall mot den domine
rande diskursen. 

Företaget AB Nordiska Kompaniet behövde och ville ha kvinnor som 
försäljerskor och några av dessa kunde avancera till chefer - upp till en viss 
nivå. Birgit Påhlssons berättelse vittnar om hur högre chefer uppskattade 
hennes arbete och uppmuntrade henne att avancera uppåt. Hon fick höra att 
det var en fördel att hon var ogift och inte hade barn att ta hand om. NK 
hade många gifta kvinnor som chefer under början av 1960-talet så det är 
möjligt att hon från företagets sida kunde ha givits samma möjligheter som 
gift. På ett personligt plan uppfattade Birgit Påhlsson det som att familje
bildning hade inneburit ett avbrott i karriären. 

277 För en diskussion kring kön, språk och makt i sammanträdessituationer se Milles, Karin, "Att 
vara man på mötet - skapandet av den gode medarbetaren", i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 
2/1999, s 60 ff. 
278 Bradley. Gender and Power in the Workplace, s 78 f. 
27Q Hirdman. Demokrati och makt i Sverige..., s 88 f. 



Birgit Påhlssons berättelse är en berättelse om en lång karriär, från den 

lägsta positionen och den lägsta åldern som var möjlig att ha inom NK:s för-

säljningsavdeLningar, till en av sextiotalets högsta möjliga befattningar 
öppna för kvinnor inom företaget. Men trots att hon själv kom att bli över
ordnad många av sina medarbetare, och trots den uppmuntran hon fick från 
enskilda chefer, är det också en berättelse om underordning på olika nivåer, 
ända upp till posten som inköpschef. De personer hon inom arbetet upplevde 
som förtryckande skiftade från kvinnliga arbetskamrater och chefer på de 

olika avdelningarna till män i numerär och strukturell överordning på 
inköpsavdelningarnas sammanträden. Maktutövningen skedde på flera 
nivåer, både i direkta anklagelser om t ex stöld under de tidiga åren och 
senare i form av mer outtalade strategier, som exempelvis avdelningschefens 
vägran att lära ut sitt arbete eller genom männens språkliga dominans under 
inköpsavdelningens sammanträden. Tar vi ett steg tillbaka ser vi tydliga 
processer av över- och underordning i ett hierarkiskt system. Men här fanns 
också jämlika relationer i det nätverk av väninnor där hon hämtade kraft och 
inspiration, samt stöd från män i överordnade positioner. 

Karriären och den ständiga omvandlingen av yrkesidentiteten har inte 
endast skett i en kontext av föränderliga genusdiskurser på ett samhälleligt 
plan. Den skedde också inom ramen för ett företag som både i praktik och 
teori långt fram i tiden präglades av en, med NK:s egna ord, "patriarkal" 
personalpolitik.280 Den patriarkala personalpolitiken kom t ex i konkret 
uttryck i sociala skyddsnät i form av t. ex. en pensionskassa för personalen 
och genom en företagsdiskurs där personalen framställdes som en enda stor 
familj, 'TSfK-familjen" och där "NK-istema" tillsammans kämpade för den 
speciella "NK-andan". Särskilt tydligt var detta under 1930- och 1940-talen. 
NK-andan försvann helt först när NK lades ner som detaljhandelsföretag 
1991.281 

Birgit Påhlssons berättelse bör också förstås i termer av klass och 
ålder, något som i kombination med kön kan belysa den extrema 
underordning hon upplevde i början av sin karriär. Detta gäller i relation till 
medarbetare och chefer, men även, särskilt i början av perioden, i relation 
till kunderna. 

Slutligen är det en berättelse om förändrad identitet: identifikationen 
med arbetet och företaget var starkare än önskan att bilda familj och låta sig 

280 I boken Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus, skriven 1952 på uppdrag av NK 
används begreppet patriarkal personalpolitik. Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 188. 
Begreppet används här för att beteckna en speciell form av företagspolitik. Se vidare i kapitel 4 
nedan. 
281 Intervju nr 4, 6, 8 b, och 9. Se även kapitel 4 nedan. 



"stöpas till husmoderlighet", för att tala i Yvonne Hirdmans termer.282 Trots 
detta har vi upprepade gånger sett att en förändrad yrkesidentitet inte varit 
självklar, utan tvärtom mött motstånd, både inifrån och utifrån. Materialet 
speglar omgivningens motstånd på två plan: dels det reella motståndet från 
medarbetare, chefer och kunder som inte accepterade hennes nya position 
med hänvisning till hennes förmodade oerfarenhet eller låga ålder och dels 
en upplevelse av omgivningens motstånd på ett subjektivt plan. Detta 
synliggörs i hennes farhågor om hur andra skulle tänka om henne i hennes 
nya befattning. Hon hanterade detta motstånd genom att antingen 
underordna sig, undvika vissa situationer eller genom att med hjälp av olika 
attribut försöka göra ett mer respektingivande intryck för att bättre 'passa in' 
på den position hon befann sig. Yrkesidentiteten var något som måste göras 
om och om igen, i takt med att arbetssituationen förändrades. Berättelsen om 
glasögonen hon använde för att väcka respekt hos kunderna framställer 
yrkesidentiteten som performativ, som något hon ikläder sig med hjälp av 
yttre attribut.283 Denna episod illustrerar yrkesidentiteten som lättrörlig, 
föränderlig och möjlig att gå in eller ur. Vid tillfallet var hon ung och hade 
nyligen utnämnts till chef. I takt med att hon vande sig vid sin nya position 
är det rimligt att anta att hon alltmer intemaliserade den nya identiteten, som 
i och med det blev mer befäst och varaktig över tid. 

282 Hirdman. Demokrati och makt i Sverige..., s 86. 
~83 Petersson. Identitetsföreställningar. Performance, makt. 



4. Den sårade patriarken och andra berättelser om NK 
och facket 

För att få behålla duktiga medarbetare i ett 
företag finns egentligen endast två metoder, 
antingen att man avlönar så, att vederbörande 
ej kan erhålla en bättre utkomst inom ett annat 
foretag eller att man ur intressesynpunkt binder 
vederbörande vid företaget.284 

Inledning 

I denna delstudie undersöks relationerna mellan NK och Svenska Handels-
arbetareförbundets avd. 20,285 från de första dokumenterade värvnings
försöken av försäljarna 1920 och till att det första kollektivavtalet tecknats 
1953 och tills dess att medlemskap i facket, någonstans i början av sextio
talet, började bli lite mer 'rumsrent' inom företaget och tystnaden kring 
ämnet lättade. Det började då bli möjligt för de anställda att identifiera sig 
både med gruppen NK-ister och med andra handelsanställda. 

Syftet är att försöka förstå varför Handels avd. 20 hade sådana svårig
heter med att organisera försäljarna på NK och hur dessa svårigheter kan 
relateras till de anställdas konstruktion av yrkesidentitet. De berättelser som 
behandlas här utgår framförallt från företaget och facket. Mellan dessa båda 
aktörer pågick en kamp om de NK-anställdas lojalitet och om deras identitet. 
Det framstår med tydlighet att NK ville att försäljarna skulle identifiera sig 
med företaget och Handels avd. 20 ville att de skulle identifiera sig med 
andra handelsanställda. Dessa båda identiteter framstod länge som 
oförenliga. Källmaterialet består i huvudsak av skriftliga dokument i form 
av styrelseprotokoll och bilagor till dessa ur NK:s respektive Handels avd. 
20:s arkiv. Jag har dessutom använt mig av Handels avd. 20:s verksamhets
berättelser samt pressklipp och intervjuer. 

284 Ur "P.M. rörande skolundervisningen vid NK", Föreningen Stockholms företagsminnen, NK:s 
arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. Odaterat dokument, förmodligen sent 1940-, tidigt 50-tal. 
285 Även kallat Handels avd. 20. 



De frågor som behandlas i den här delstudien är: 

• Hur löd NK:s berättelser om facket inför de anställda eller inför 
Handels avd. 20? 

• Vad innehöll de berättelser NK:s ledning använde för att knyta försäl
jarna till sig och försäkra sig om deras lojalitet, trots de låga löner och 
obekväma arbetstider som gällde inom handeln? 

• Hur framställde Handels avd. 20 NK och dess anställda i sina 
berättelser och vilka argument framfördes för att värva försäljarna? 

I denna studie vill jag söka orsakerna till att Handels hade sådana 
svårigheter att organisera försäljarna på NK genom att undersöka dels 
företagets berättelser om facket och dels fackets berättelser om NK som 
arbetsgivare. Berättelserna handlar om hur företaget försökte forma sina 
anställda till NK-ister för att försäkra sig om deras lojalitet och därmed 
företagets lönsamhet. Startpunkten i denna delstudie utgörs av 1953 års kon
flikt mellan Handels avd. 20 och NK gällande tecknandet av kollektivavtal 
för försäljarna. Under en intervju berättade en försäljare om NK:s agerande i 
samband med konflikten och om den lojalitetskonflikt han då upplevde.286 

Konflikten med Handels avd. 20 visar att det utanför varuhuset och till viss 
del bland personalen, fanns ett motstånd mot företagets normer om den 
ideala NK-isten och kraven på lojalitet. Utifrån konflikterna i samband med 
tecknandet av det första kollektivavtalet för försäljarna 1953 har jag gått 
tillbaka i tiden till början av 1920-talet för att visa hur NK som företag 
konstruerade och upprätthöll en patriarkal ledarstil som var ämnad att knyta 
de anställda till företaget. Jag kommer först att diskutera patriarkalism i 
relation till facklig organisering. Därefter tar jag som en bakgrund till 
berättelserna upp konflikten 1953. Sedan kommer själva berättelserna. 

Patriarkalism och facklig organisering 

Patriarkalismen var effektiv som anti-facklig strategi. Fackföreningsrörelsen 
har av en del forskare setts som en orsak till patriarkalismens avveckling 
som ledningsstrategi.287 Att det fanns en motsättning mellan det patriarkala 
styret och facket är tydligt när det gäller NK. Bill Lancaster, som skrivit The 

Intervju 9 b, s 1. 
287 Ericsson. Vi är alla delar av..., s 52. 



Department Store. A Social History, menar att institutionaliseringen och 
stärkandet av det patriarkala systemet inom varuhusen var företags
ledningens svar på hotet om en fackligt organiserad arbetsstyrka.288 Att den 
till stora delar kvinnliga arbetsstyrkan var ointresserad av facket var enligt 
Lancaster ett mått på framgången i det patriarkala styret.289 

Patriarkalismen innebar en (relativ) närhet mellan företagsledare och 
anställda. Patriarken måste på något sätt, genom mytbildning eller konkret, 
vara synlig för de anställda. Klas Åmark skriver att "facklig organisering 
underlättas när det sociala avståndet mellan arbetsgivare och arbetare 
ökar."290 Det resonemanget innehåller också sin motsats, att facklig 
organisering försvåras när det finns en närhet mellan arbetsgivaren och de 
anställda. Vidare menar Åmark att homogenitet bland arbetarna, speciellt en 
stark gemensam yrkesidentitet samt möjligheter att kommunicera med 
varandra var faktorer som ledde till ökat fackligt engagemang.291 Den yrkes
identitet Åmark talar om konstruerades som en gemenskap manliga arbetare 
emellan. På NK konstruerades yrkesidentiteten som försäljare med företaget 
som gemensam grund och kom länge att stå i motsatsförhållande till facket. 

Jag skulle vilja uttrycka det som så att en stark gemensam yrkesidentitet inte 

med automatik vare sig underlättar eller försvårar facklig organisering. 
Avgörande är istället hur yrkesidentiteten görs och vilken typ av gemenskap 
den bygger på. 

Den relativa närheten mellan företagsledningen och försäljarna samt 
försäljarnas beroendeställning kan ha försvårat organiseringen av försäljarna 
på NK. Frågan är hur denna närhet har konstruerats och varför det varit så 
svårt för facket att skapa en gemensamhet handelsarbetare emellan. 

Enligt Susan Porter Benson, som skrivit om amerikanska varuhus 
under perioden 1890 till 1940, kan den speciella arbetsplatskulturen som 
rådde inom varuhusen både ha varit ett hinder och en styrka i kampen för 
facklig organisering. 292 Benson diskuterar relationen mellan de amerikanska 
försäljerskomas arbetsplatskultur och facklig organisering. Hon menar att 
det utåtriktade arbetet gjorde det lätt för försäljare att tala för sig även i 
fackliga sammanhang men att arbetsplatskulturen samtidigt kunde fungera 
som ett dåligt substitut för facket. Eftersom varuhusen var uppdelade i 
mindre avdelningar identifierade sig de anställda med den lilla arbets

288 Lancaster. The Department Store..., s 142. 
289 Lancaster. The Department Store..., s 154. 
290 Åmark, Klas. Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbundens 
medlemsutveckling 1890-1940. Arkiv förlag, Lund 1986, s 63. 
291 Åmark. Facklig makt..., s 64 f. 
292 Benson. Counter Cultures..., s 228. 



gruppen och inte med varuhusets alla anställda, något som enligt Benson 
skulle ha underlättat organisering.293 Jag menar att det inte är givet att en 

gemenskap mellan alla varuhusets anställda skulle ha underlättat organi
sering. En identifiering med varuhuset kan lika gärna leda till en försvårad 
organisering 0111 företagsandan konstrueras så att den differentierar de 
anställda från andra handelsanställda och skapar en lojalitet med företaget. 

Benson menar att man inte bör överskatta arbetsplatskulturens betyd
else för organiseringsgraden. I den amerikanska kontexten vägde arbets
platskulturen, enligt henne, lätt i jämförelse med de tidiga fackföreningarnas 
oförmåga att nå ut till presumtiva medlemmar eller arbetsgivarens anti-
fackliga strategier.294 Med tanke på de sociala skyddsnät som företagets 
patriarkala struktur erbjöd i en tid då samhällets sociala system var dåligt ut
byggt, kan det ur de enskilda anställdas perspektiv också ha varit ett logiskt 
val att välja företagets sida framför fackets. 

Facklig organiseringen bland försäljarna på NK var obefintlig före en 
stor facklig konflikt år 1953. Efter att kollektivavtal tecknats var ca 206 av 
företagets 893295 försäljare, eller ca 23 %, medlemmar i Svenska Handels
arbetareförbundet.296 Jag vet inte med säkerhet hur organisationsgraden 
sedan utvecklades, men att döma av de anställdas berättelser och av andra 
uppgifter som framkommer i materialet nedan har det fackliga engage

manget varit jämförelsevis lågt på NK:s försäljningsavdelningar. Drygt ett år 
efter kollektivavtalets tecknande hade antalet fackligt anslutna enligt NK:s 
styrelseprotokoll sjunkit till ca 120 personer, eller 13 % av försäljarna.297 

Enligt en uppskattning av en före detta lönekamrer på NK var organisations
graden i början av 1970-talet ungefar densamma som 19 5 3.298 

293 Benson. Counter Cultures..., s 270. 
294 Benson. Counter Cultures..., s 270 f. 
295 Denna siffra gäller år 1951, se bilaga 1, tabell 2. I företagsräkningarna finns ej gruppen 
försäljare, utan endast butikspersonal. Som jag förstår det är dessa grupper synonyma och 
behandlas därför som sådana. Siffrorna bör ändå ses som ungefärliga eftersom antalet försäljare 
varierade över året. Det kan även vara så att ett antal springflickor eller springflickor ingår i 
siffrorna. De bör dock inte vara så många att de förvränger resultaten. 
296 Se Styrelseprotokoll NK den 21 december 1953, Föreningen Stockholms företagsminnen, 
NK:s arkiv, A 2:A, och Riksarkivet. SCB. Företagsräkningarna 1951. Fl, volym 6. Primär-
uppgifter från sk p-företag. Stockholms stad: 301767-400733. NK nr 367450. 
297 Styrelseprotokoll NK den 28 februari 1955, bilaga 11. 
298Åke Gustavsson, som var lönekamrer och chef för NK:s löneavdelning 1971-1979, upp
skattade andelen fackligt anslutna på NK under slutet av sextio- och början av sjuttiotalet till ca 
20-25 % av försäljningspersonalen. Intervju 7 med Åke Gustavsson den 9 februari 2001, s 1-2 
och 7. Tyvärr har jag inte lyckats få fram någon könsfördelning på de som gick med i facket. Av 
butikspersonalen på NK år 1951 var 32 % män och 68 % kvinnor. Kvinnoövervikten var alltså 
stor, och dessutom ökande. NK:s försäljare var långt fram i tiden oorganiserade och hade sedan 
en låg organiseringsgrad. Majoriteten av dem var kvinnor. Se bilaga 1, tabell 1 & 2. 



Kampen om kollektivavtalet 1953 

NK:s omsorger slutar inte med betalandet av 
Din lön och ordnandet av Dina semester- och 
pensionsförhållanden etc. Det är åtskilligt 
bolaget har åtagit sig därutöver for att göra det 
så angenämt som möjligt för Dig inom och 
utom arbetet. När Du har tagit del av alla dessa 
förmåner här nedan - vilka samtliga, som 
tidigare framhållits, gäller om ej special-
bestämmelser i olika avtal annorlunda stadgar 
(förf. kursivering) - måste Du medge att det är 
ganska väl sörjt för NK-familjen, även om 
bolaget alltid har i tankarna möjligheten att 
ställa det ännu bättre.299 

Den 23 april 1953 lyckades Handels avd. 20 samla tillräckligt många 
försäljare, 15 personer från livsmedelsavdelningen, för att konkretisera 
kampen för ett kollektivavtal på NK:s försäljningsavdelningar. Redan fyra 
dagar senare hölls ett nytt möte, den här gången med 25 deltagare. 20 av 
dem lämnade inträdesblanketter när mötet var slut och kom överens om att 
försöka värva fler medlemmar. När medlemsantalet ökat till 28 ville flera av 
dessa anställda att Handels skulle begära förhandlingar för att fa till stånd ett 
avtal. Handels tyckte dock att det var nödvändigt med flera anslutna för att 
ett sådant steg skulle kunna tas. 

Det som fick Handels avd. 20 att ändra uppfattning och ändå begära 
förhandlingar var att NK:s företagsledning beslutat höja lönerna med samma 
belopp som uppnåtts för andra handelsanställda i fackliga förhandlingar. För 
att dra strategisk nytta av dessa löneökningar, som Handels avd. 20 hoppa
des skulle uppfattas som indirekt orsakade av fackets ansträngningar, 
skickade Handels avd. 20 den 29 juli ett brev till NK med begäran om 
förhandlingar. De första förhandlingarna mellan Svenska Handelsarbetare
förbundet och NK gällande kollektivavtal för försäljningsavdelningarna 

299 NK-vett och NK-sätt..., s 27. 



hölls torsdagen den 27 augusti 1953. 300 Dessa blev resultatlösa. De blev 
istället upptakten till en i den samtida pressen stort uppmärksammad 
konflikt mellan Handels och NK. Handels beskrev mötet så här: 

Förhandlingar upptogs och resulterade i att företagsledningen 
bestämt sade ifrån att man icke ville vara med om att träffa 
kollektivavtal för sin personal. Motiveringen var den att NK var 
att betrakta såsom ett så högklassigt serviceföretag att kollektiv
avtal icke lämpade sig för reglering av arbetsförhållandena. Vi 
hade ju från början räknat med att förhandlingarna med NK icke 
skulle bli av det lättare slaget, men förvåningen var stor när vi 
helt enkelt vägrades rätten att träffa avtal. Vår första motåtgärd 
blev utfärdandet av blockad mot anställning av ny arbetskraft.301 

Den 5 september tillkännagav Handelsarbetareförbundet att varuhuset var 
försatt i blockad för anställning av all ny arbetskraft eftersom man vägrat att 
upprätta avtal för försäljningspersonalen.302 

Efter de första havererade förhandlingarna hade Handelsarbetare
förbundet utvidgat kampen till att gälla alla varuhusets försäljningsavdel
ningar. Handels avd. 20 utövade en massiv påtryckning gentemot NK:s 
anställda och två personer arbetade på heltid med propagandan gällande 
NK.303 

Konflikten trappades upp när Handels tisdagen den 15 september 
kallade hela varuhuspersonalen till ett möte i konserthusets lilla sal. 700 
brev delades ut vid NK:s personalingångar kvällen före mötesdagen. Av de 
som fått brevet kom endast ett 40-tal, varav hälften från livsmedels
avdelningarna.304 De övriga 20 sades av Handels komma från ett flertal 
andra avdelningar inom varuhuset. Enligt Handels torde "anledningen till att 
inte fler hörsammat kallelsen [...] vara den att rädslan för att visa sitt intresse 
är synnerligen stor."305 Förutom försök till direktkontakt lät Handels med

300 "Angående Nordiska Kompaniet". Dokument den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. 
"Handels avd. 20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
301 Styrelse- och revisionsberättelse 1953. Kontors- och Handelsanställdas förening i Stockholm. 
Avd. 20 av Svenska Handelsarbetarförbundet, s 8. ARAB: 1287: Bl: 1. Min kursivering. 
302 "Blockad för ny arbetskraft" AT den 5 september 1953 & MT den 6 september 1953. 
Pressklipp ur ARAB. 1287: 001:005. Mapp 1953 
303 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 23 oktober 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
304 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
305 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 



lemmar som var anställda i andra företag men som kände någon som 
arbetade på NK "ta kontakt med dessa och föra organisationsfrågan på 

tal."306 

Under hösten steg medlemsantalet sakta och utvecklingen var enligt 
Handels glädjande. I mitten av november var det uppe i 180 personer från 
hela varuhuset307 och facket lyckades få Ragnar Sachs till förhandlings
bordet. Han var nu villig att uppta förhandlingar för hela varuhuset. Först 
skulle dock NK gå med i HAO - Handelns arbetsgivarorganisation, som 
skulle medverka vid förhandlingarna.308 Ragnar Sachs var redan medlem av 
styrelsen för HAO, "men endast i egenskap av arbetsgivare för lager- och 
distributionspersonal, icke för butiks- och försäljningspersonal."309 

En orsak till att NK blev tvunget att förhandla var att blockaden, som 
hade varit i kraft sedan drygt två månader, hade utvidgats till att även gälla 
extrapersonal till jul. Dessutom hade tio andra fackförbund vid ett av LO:s 
representantskapsmöten lovat att stödja Handelsarbetareförbundet i kampen 
mot NK-ledningen.310 

Enligt NK:s ledning hade Handels utnyttjat tiden som blockaden varat 
till en "systematisk och i vissa avseenden ganska hänsynslös bearbetning av 
NK:s personal, först i stora grupper och sedan avdelning för avdelning."311 I 
det styrelseprotokoll som föregick de förhandlingar som ledde till avtal sken 
irritationen över att vara tvungna att förhandla med facket igenom. Förutom 
att NK ansåg Handelsarbetareförbundets värvningsförsök vara hänsynslösa 
beskrevs tonen i de inledande förhandlingarna som "hetsig" och kraven som 
"orealistiska."312 

Även från Handelsarbetareförbundets sida var tongångarna hårda. Den 
största enskilda stötestenen var pensionsfrågan. NK menade att medlemskap 
i företagets pensionskassa inte lämpade sig för kollektivavtalsanställd 

306 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
307 Förutom de sedan förut organiserade 1 agerarbetarna mfl, får man förmoda. 
308 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 17 november 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
309 "NK-personal vägras avtal" AT den 4 september 1953, samt "Konflikt hotar vid NK om avtal 
för biträden", MT den 5 september 1953. "Kollektivavtal stoppas av NK", DN den 5 september 
1953. "NK vägrar teckna avtal, vill inympa slavanda", Ny Dag den 6 september 1953. Pressklipp 
ur ARAB, 1287, 001:005, mapp 1953. Alla artiklar är osignerade. 
310 Styrelseprotokoll NK den 23 november 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A 2:A, samt Handels avd. 20, Styrelse- och revisionsberättelse 1953. ARAB 1287, B 1:1. 
311 Styrelseprotokoll NK den 23 november 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A 2: A. 
312 Styrelseprotokoll NK den 23 november 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A 2: A. 



personal. Den kollektivanställda personalen skulle även mista en del andra 
förmåner som att fa göra sina inköp på arbetstid eller kunna fa personal
kredit. I pressen beskrev Handels förbundsordförande S. A. Johansson NK:s 
agerande som "ett slag i ansiktet på alla organiserade löntagare", och sa 
vidare:313 

Vi uppfattar saken så att vår motpart medvetet söker hindra att 
Svenska Handelsarbetareförbundet blir fackligt representativt 
för varuhusets butikspersonal. Vi tycker att allmänheten bör få 
veta att företagets representanter framhållit, att man ansåg sig 
förhindrad att tillämpa vissa förmåner för den personal som ev. 
kommer att lyda under kollektivavtal [...] Den som begagnar 
sin fackliga organisations medverkan när anställnings
villkoren fastställs skulle alltså inte kunna komma i åt
njutande av pensionsförmåner. Förhåller det sig verkligen 
så kan man här tala om mer än snudd på föreningsrätts-
kränkning.314 

NK-ledningens uttalade intention var att hindra kollektivavtalsanställda från 
att vara medlemmar i pensionskassan. Detta gällde såväl redan anställda 
som nyanställda. När NK-ledningen insett att den skulle vara tvungen att 
förhandla gjorde den pensionskassan till ett trumf på handen i kampen mot 
facket. På det sista styrelsemötet innan kollektivavtalet var ett faktum, redo
gjorde vice vd Rudolf Kalderén för företagets hållning: 

NK:s pensionskassa var ju utformad som en tjänstemannakassa, 
och man hade aldrig haft några medlemmar, som varit kollektiv
avtalsanställda. På det sätt, som kassans stadgar voro utformade, 
fanns det dock troligen ingen möjlighet att utesluta de med
lemmar, som tidigare hade personliga kontrakt men som över-
gingo till kollektivavtal. Man skulle givetvis göra allt för att 
undvika att få in kollektivavtalsanställd personal i pensions
kassan, och endast i yttersta fall var man inställd på att låta 
gamla pensionskassemedlemmar, som genom kommande avtal 
blevo kollektivavtalsanställda, fa kvarstå i kassan. Några nya 
kollektivavtalsanställda medlemmar skulle man dock ej upptaga 

313 "Konflikten vid NK är otidsenlig anser Handels förbundsordförande" MT den 13 september 
1953. Pressklipp ur ARAB 1287: 001:005. Mapp 1953 
314 "Konflikten vid NK är otidsenlig anser Handels förbundsordförande" MT den 13 september 
1953. Pressklipp ur ARAB 1287: 001:005. Mapp 1953. 



i kassan. Det var nödvändigt, att man var mycket restriktiv på 
denna punkt,...315 

NK oroade sig för att andra grupper anställda, som redan var kollektivavtals-
anställda, skulle begära samma typer av pensionsförmåner som de med en
skilda avtal anställda försäljarna och tjänstemännen. Enskilda avtal förhand
lades fram mellan individen och företaget och var följaktligen enkla att 
kontrollera från företagets sida. Eftersom medlemskap i pensionskassan 

kostade pengar, för den enskilda, men också för företaget, kan man 
föreställa sig att en sådan kostnad föreföll allt annat än önskvärd. Själva 
poängen med facket var ju att den enskildas ställning gentemot företaget 
skulle stärkas och NK:s ledning ville inte frivilligt släppa ifrån sig makt och 
inflytande över de anställda. Det är rimligt att anta att det inte enbart 
handlade om makt, kontroll och ekonomi, utan om en hel företagsfilosofi, 
patriarkalismen. 

Till slut tecknades kollektivavtal för försäljarna. Detta skedde vid ett 
möte den 25 november 1953 mellan Handelsarbetareförbundet och NK i 
närvaro av Handelns arbetsgivarorganisation (HAO). När det gällde 
pensionsfrågan, som blev mycket omdiskuterad, fick NK backa från kravet 
att inga kollektivavtalsanslutna skulle få vara med i pensionskassan. Fast det 
gällde bara de anställda som redan arbetade på NK och därför redan var 
medlemmar i pensionskassan. De fick fortsätta vara det. När det gällde nya 
medlemmar var det företaget som bestämde. På den punkten fick Handels 
backa. 

Både NK-ledningen och Handelsarbetareförbundet ansåg i efterhand att 
avtalet var en framgång.316 NK fick fortsatt kontroll över intagningen av 
medlemmar till företagets pensionskassa. Handels såg avtalet som en seger 
trots att rätten till pensionsförmåner försvann för fackligt anslutna ny
anställda. Detta trots att Handels förbundsordförande tidigare hade ansett det 
vara en kränkning av föreningsrätten. När avtalet väl var träffat och man inte 
kunde komma längre i sina krav kan det antas ha varit strategiskt riktigt för 
Handels avd. 20 att framställa avtalet som en seger, förutsatt att målet var att 
värva fler medlemmar till förbundet. 

315 Styrelseprotokoll NK den 23 november 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A2:A. Styrelseprotokoll 1951-1953. 
316 Styrelseprotokoll NK den 21 december 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A 2:A. Handels avd. 20, Styrelse- och revisionsberättelse 1953. ARAB, 1287, B 1:1. 
Handels wider 70 år. Särtryck av artiklar i Handelsnytt, 1976, s 20. 



Och fler medlemmar fick man. Det totala antalet nyinskrivningar eller 
överföringar från andra förbund till Handels avd. 20 år 1953 var 2720, vilket 
var fler än någonsin tidigare. Av dessa kom 210 från NK. Eftersom ett antal 
medlemmar också gått ur var ökningen av medlemsantalet 1014 personer. 
Nästan hela, eller 92 %, av medlemsökningen låg på de kvinnliga medlem
marna som nu utgjorde 80,8 %. Det totala antalet medlemmar i Handels avd. 
20 var 9868.317 På avdelningens årsmöte illustrerades framgången med "en 
munter färgbild som visade en s.k. skaplig pudding bärande en liten karl på 
sin arm".318 Handels var ett kvinnodominerat förbund, åtminstone till 
antalet, därom rådde inga tvivel. 

Konflikten med NK hade enligt Handels styrelseberättelse aktualiserat 
organisationsfrågan även vid andra företag än NK, vilket haft en positiv 
effekt på medlemsökningen.319 Eftersom en så övervägande stor del av 
medlemsökningen var kvinnor och kvinnorna var i en sådan majoritet inom 
Handels avd. 20, verkar det rimligt att anta att även en majoritet av de nya 
medlemmarna från NK var kvinnor, såtillvida inte NK utgjorde ett undantag 
från övriga handelsföretag, något som förefaller mindre sannolikt. 

När kollektivavtalet var ett faktum och åtminstone delar av försälj
ningspersonalen på NK gått med i facket tog företaget till motstrategier. Av 
de 210 medlemmar som fanns på den lista NK fick från Handels avd. 20 av
skedades fyra för stöld. Om detta har något med den fackliga anslutningen 
att göra vet jag inte, men NK tog i alla fall upp detta i anslutning till antalet 
fackligt anslutna försäljare i sitt styrelseprotokoll som en anledning till att en 
viss reducering av medlemsantalet ägt rum. Dessutom bildades snabbt en 
personalförening bland den icke organiserade personalen som redan i 
december 1953 hade 330 medlemmar.320 Enligt Handels avd. 20 var bild
andet av en personalförening en splittringsfaktor "som givetvis också 
skapades för att avleda intresset för den fackliga organisationen."321 

Att kollektivavtal slutligen hade tecknats betydde inte att facket blev 
accepterat, vare sig av NK eller bland de anställda. Det skulle dröja en bit in 
på 1960-talet innan relationerna mellan Handels avd. 20 och NK blev 
mindre spända och ett samarbete mellan företaget och facket kom till stånd. 

317 Handels avd. 20, Styrelse- och revisionsberättelse 1953. ARAB. 1287. B 1:1. 
318 "1000 nya medlemmar i Handels 20. Färgglad årsberättelse i ny form", Pressklipp ur ARAB, 
1287, 001:005, mapp 1954. 
319 Handels avd. 20, Styrelse- och revisionsberättelse 1953. ARAB. 1287. B 1:1. 
320 Styrelseprotokoll NK den 21 december 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A2:A. Styrelseprotokoll 1951-1953. 
321 Handels avd. 20, Styrelse- och revisionsberättelse 1953. ARAB. 1287. B 1:1. 



Berättelser om NK och facket 

I återstoden av den här delstudien kominer olika berättelser om NK och dess 
relationer till facket att identifieras och analyseras. Den centrala fråge
ställningen kretsar kring hur dessa berättelser har varit medskapande i den 
diskurs som företaget konstruerade kring NK-andan och hur denna diskurs 
relaterade till den fackliga motdiskursen. 

Det har funnits olika berättelser. En berättelse som förmedlats av före
tagsledningen har gått ut på att NK varit ett företag som har värnat om sina 
anställda och tagit hand om dem, inte bara i utan också utanför arbetet. NK:s 
pensionskassa infördes redan 1902. Ett intressekontor dit personalen kunde 
gå för att låna pengar vid exempelvis sjukdom eller andra svårigheter och 
som vid vissa tillfällen delade ut understöd till personalen började sin verk
samhet 19 1 3.322 De första försöken att utbilda försäljningspersonalen 
startade 1917 och NK-skolan började sin verksamhet 1926.323 Ledigheter 
kunde tillbringas på NK:s semesterhem. Personalen tilltalades som "NK-
familjen" eller "NK-ister", och förväntades följa "NK-andan".324 Både inom 
företaget och utåt mot allmänheten förmedlades berättelsen om att NK var 
ett så högklassigt serviceföretag att kollektivavtal inte lämpade sig för för
säljningspersonalen, och att deras egenskaper var så speciella att deras 
utveckling inom arbetet gynnades av enskilda avtal. 

En helt annan berättelse var synlig i pressen, t.ex. i samband med 
konflikten med Svenska Handelsarbetareförbundet 1953 när NK vägrade att 
teckna kollektivavtal med försäljningspersonalen. En av de mest kritiska 
tidningsrubrikerna fanns i Ny Dag och löd: "NK vägrar teckna avtal; vill 
inympa slavanda".325 I den berättelsen framställdes NK:s ledning som en 
despotisk slavdrivare som motarbetade arbetarnas rättigheter och frihet. 

Genom Svenska Handelsarbetareförbundets skrifter förmedlades en 
berättelse om de handelsanställda kvinnorna som gick ut på att kvinnorna, 
särskilt de gifta och deltidsarbetande, inte tog sitt arbete på allvar, vilket de 
borde göra. I NK:s personaltidning fanns en berättelse som tvärtom gick ut 
på att de gifta kvinnliga försälj erskoma tog sitt arbete på största allvar, något 
som stöds av det faktum att förhållandevis många kvinnor tidigt gjorde 

322 Samuelsson. Nordiska kompaniet..., s 188. 
323 Föreningen Stockholms företagsminnen, NK:s arkiv. OKAT. Pärm märkt "NK-skolan" Tal av 
Ragnar Sachs vid visning av NK-skolans nya lokaler för styrelsen in.fl. den 29/11-1941. Se också 
Samuelsson. Nordiska kompaniet..., s 189. 
324 Se kapitel 2 ovan. 
325 Artikelrubrik. NY DAG den 6/9-1953. Pressklipp ur ARAB Handels avd. 20 001:005 Mapp 
1953. 



karriär upp till mellanchefsnivå.326 Ytterligare en berättelse som cirkulerar 
än i dag är att det på NK arbetade mest överklassfruar som var försörjda av 
sina män och därför inte "behövde" gå med i facket. 

Tystnad är också en form av berättelse. Det osagda är även det en del 
av en vidare maktdiskurs, om än svårgripbar. Eftersom jag tror att den över
gripande berättelsen skulle bli skev om jag utelämnade tystnaderna kommer 
jag att göra försök att belägga och synliggöra den. När jag har frågat mina 
informanter om facket under perioden fram till 1960-talet har de flesta 
svarat att det inte talades om facket. Denna tystnad är också synlig (eller 
osynlig) i personaltidningen, som inte rapporterade om konflikter med 
facket, ens då dessa varit omfattande. 

Jag har valt att strukturera materialet i fem berättelser: 

1. NK tog hand om sina försäljare, så de behövde inte vara med i 
facket, löd den första berättelsen. 

2. NK var ett så högklassigt serviceföretag att kollektivavtal inte 
lämpade sig, löd den andra. 

3. NK hade satt skräck i de anställda så de vågade inte organisera 
sig, löd den tredje. 

4. Kvinnor inom handeln tog inte sitt arbete på allvar och gick 
därför inte med i facket, löd den ijärde. 

5. Den femte och sista berättelsen handlar om tystnad, om det som 
inte kunde berättas. 

Det centrala subjektet i berättelserna är de anställda. Berättelserna re
presenterar olika röster om subjektet. Inom varje berättelse finns en 
kronologi, men de är framförallt tematiskt uppställda. Dessa teman är min 
tolkning av de historiska händelserna, vilket innebär att de skulle kunna 
tolkas annorlunda. Jag instämmer med exempelvis Hayden White, som 
menar att det inte skulle finnas någon anledning för historiker att tolka 
historiska förlopp om det inte fanns olika tolkningsmöjligheter.327 Det 
betyder inte att händelserna skulle kunna tolkas 'hur som helst'. De är, som 
Natalie Zemon Davies har uttryckt det, "in part my invention, but held 
tightly in check by the voices of the past".328 Berättelserna är olika, men 
ibland överlappande. De skulle kunna vara fler och de skulle kunna vara 

326 Se kapitel 2 och 3 ovan. 
327 White. The Content of the Form. Narrative..., s 20. 
328 Natalie Zemon Davies citerad i Haitiinnen. "The Challenge of Narrativity", s 167. 



färre. Med det vill jag säga att indelningen är min konstruktion i syfte att 

bringa reda i ett spretande källmaterial. 

Den första berättelsen - NK tog hand om sina försäljare, så de behövde 
inte vara med i facket. 

Tror du att NK-andan kan vara en orsak till att 
så få varit fackligt organiserade? 

Det tror jag. 

På vilket sätt? 

Man kände sig hemma där. Man trivdes, så 
enkelt var det. Det fanns ju, långt innan jag 
började, ett intressekontor. Hade du problem, 
om inte pengarna räckte, och du behövde gå till 
tandläkaren, så hjälpte företaget dig. Du kände 
att du ville ge någonting tillbaks. 

Så det kändes inte som att man behövde gå 
med i facket? 

Nej, det var aldrig tal om det.329 

I den första berättelsen är det framförallt företagsledningen men också några 
försäljare som talar. Temat är företagets patriarkala styre och hur detta på
verkade relationerna med facket. Den här berättelsen var central i konstruk
tionen av de anställdas kollektiva identitet, eftersom den genomsyrade 
diskursen inom företaget och omgav de anställda i det dagliga arbetet. Den 
g ä l l d e  i n t e  a l l a  a n s t ä l l d a ,  u t a n  b a r a  d e  s o m  v a r  i  " f ö r t r o e n d e s t ä l l n i n g " ,  d v s  
försäljare, kontorister och tjänstemän. Det var deras lojalitet som var viktig 
för NK. Lagerarbetare och chaufförer kunde sedan 1918 få arbeta under 
kollektivavtal utan att företagsledningen protesterade.330 

Patriarkalismen inbegriper både social praktik och en diskursiv nivå. 
Exempel på konkreta förmåner som innefattades i begreppet var pensions

329 Intervju 10 b, s 3 f. 
330 Styrelseprotokoll NK, den 8 januari, § 2, och den 27 april 1918, § 3, A2A:16, samt den 14 
september 1953 A2A: 42. Se också Nordiska muséets arkiv. Handelsundersökningen 1: Del 2 
(2), E.U.48245. Meddelare G.L. Ljungberg, tidigare lagerarbetare och fackligt aktiv till 1922. 
Nedtecknat nov 1954. 



kassan, intressekontoret och NK-skolan. Välfärdssystemen är i sig inga 
berättelser, men de utgör en grund för berättelserna. Jag vill redovisa dem 
här eftersom berättelser 0111 välfärdssystemen fanns som en viktig del i NK:s 
motivering till varför det inte var lämpligt för försäljarna att arbeta under 
kollektivavtal. Joseph Sachs tal till personalen under krisåret 1933 exem
plifierar patriarkalismens diskursiva nivå. 

Pensionskassan 

NK:s pensionskassa bildades 1902 i form av en sparkasseförening för de 
anställda, vars tillgångar inte fick placeras i företagets rörelse.331 I slutet av 

1920-talet ställde förändrade skatteregler till problem. Därför beslöt man att 
ombilda kassan till en understödsförening.332 Pensionskassans ändamål var 
att tillhandahålla dels en egenpension åt den som var medlem och dels en 
familjepension åt medlemmars efterlämnade familjer. Egenpensionen var 60 
% av lönen vid pensioneringstillfället för den som hade arbetat i 30 år eller 
mer. Pensionsåldern för kvinnor var 60 år, för män 65 år. En familjepension 
på 25 % av pensionsunderlaget tilldelades efterlevande familjemedlemmar. 
Den senare skilde sig för manliga och kvinnliga medlemmar på så sätt att 
manlig medlems änka, så länge hon levde ogift, eller omyndiga bam fick 
pensionen. För kvinnliga medlemmar var endast omyndiga barn, inte änk
lingar, berättigade till familjepension. Barn definierades som "i äktenskap 
avlat eller genom äktenskap legaliserat eller av äkta makar adopterat 
bam.9,333 Utomäktenskapliga barn var alltså inte berättigade till familje
pension. 

Avgiften till pensionskassan betalades år 1929 dels av medlemmen 
med 5 % och dels av företaget med 2,5 % av lönen.334 Procentsatserna vari
erade något över tiden.335 Den som slutade före pensionen fick tillbaka de 
pengar man själv betalat in.336 Pensionskassan kompletterades 1950 med en 

331 Samuelsson. Nordiska kompaniet..., s 188. 
332 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 27 Januari 1928, § 8. A2A:26. 
333 NK:s arkiv. "Stadgar för A.-B. Nordiska Kompaniets personals pensionskassa (understöds
förening)," § 10. Bilaga till styrelseprotokoll den 3 dec 1929. A2A:27. 
334 NK:s arkiv. "Stadgar för A.-B. Nordiska Kompaniets personals pensionskassa (understöds
förening)," § 14. Bilaga till styrelseprotokoll den 3 dec 1929. A2A:27. 
335 1948 betalade den anställda 6 % av den fasta lönen och företaget sköt till 3 %. NK-vett och 
NK-scitt..., s 26. 
336 NK:s arkiv. "Stadgar för A.-B. Nordiska Kompaniets personals pensionskassa (understöds
förening)." Bilaga till styrelseprotokoll den 3 dec 1929. A2A:27. 



fri pensionsstiftelse som gjorde det möjligt for företaget att placera en del av 

pensionspengarna i företagets rörelse.337 

Kollektivavtalsanslutning gick enligt NK inte att förena med medlem
skap i pensionskassan som enbart var till för personal anställd med 
personliga kontrakt. Den som 1929 hade en fast årslön på över 1200 kronor 
var tvungen att gå med i pensionskassan. Om den som tjänade mindre kunde 
vara med på frivillig basis vet jag inte. Enligt NK-vett och NK-sätt, som 
delades ut till personalen 1948, var all kontraktsanställd personal skyldig att 
tillhöra personalens pensionskassa.338 

Åke Gustavsson, som var lönekamrer på NK under 1960-talet, 
berättade att den personal som omfattades av pensionskassan var försälj
ningspersonal och kontorspersonal, inte ateljé och inte lager, såvida de inte 

var chefer. Var du fast anställd så blev du ansluten, om du var fullt frisk. 
Detta system upphörde den sista december 1959.339 Då formuleras det 
fortfarande i handboken NK & DU som en skyldighet för anställda med 
personligt kontrakt att tillhöra pensionskassan, men med tillägget om 
intet annat avtalats."340 Efter det att kollektivavtal tecknats 1953 togs ingen 
fackligt ansluten personal med i pensionskassan.341 Under senare delen av 
1950-talet togs heller ingen obefordrad personal in i pensionskassan.342 

Intressekontoret 

Det första svenska intressekontoret startades, efter amerikansk förebild, vid 
konfektionsfirman AB J.A. Wettergren & C:o i Göteborg år 1908.343 Vid 
verkmästareveckan i Göteborg 1912 talade Wettergrens chef Holger Holm 
om hur intressekontoret hade startats eftersom personalen hade svårt att 
hålla ordning på sin privatekonomi. Intressekontoret kom att sköta skatte
inbetalningarna så att inte skattemyndigheten skulle komma och lägga 
beslag på de anställdas löner. Annars var anlitandet av intressekontorets 
tjänster frivilligt. Intressekontoret kunde sköta om betalningar av hyra eller 
försäkringar, samt lägga undan pengar till utgifter som kläder och andra 

337 Samuelsson, Nordiska Kompaniet s 188. 
338 NK-vett och NK-sätt..., s 26. 
339 Intervju 7, Åke Gustavsson, s 6. 
340 NK & DU, s 15. 
341 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 21 december 1953. A2A:42. 
342 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 2 november 1960, § 5. A2A:44. 
343 Öhrström, A., Maria Fogelqvist och Aug. Friberg. Norbergs intressekontor anno 1920-1930. 
Uno Johanssons tryckeri. Norberg 1930. Personalens intressekontor 1908-1928. A.-B. J.A 
Wettergren & C:o. Göteborg 1928, s 11. 



nödvändigheter. Även pengar till en liten pension lades undan av intresse
kontoret. Allt detta drogs av på lönen. Holm betonade att 

[...] dessa s.k. välfärdsanordningar under inga omständigheter 
skola äga ens skenet af välgörenhetsverk, [därför] är ordnadt så, 
att personalen alltid mer eller mindre bidrager till desamma, ja, 
t.o.m. till täckande af kostnaderna för själfva intressekontorets 
förvaltning.344 

Det skulle alltså inte handla om välgörenhet utan om välfärd under eget 
ansvar med stöd av företaget. Syftet med intressekontoret var åtminstone 
delvis uppfostrande. Meningen var att personalen, med intressekontorets 
hjälp, skulle lära sig att ta ansvar för sin ekonomi. Personalen betalade själv 
avgifterna till "sjuk- och begrafningskassan", men bolaget skötte admini
strationen samt betalade halva läkararvodet. När det gällde pensioner 
betalade personalen en del och bolaget en del. Understödskassan finansie
rades med avdrag för sen ankomst samt av förverkade premier. 

Personalens inställning till intressekontoret var inte odelat positiv. 
Enligt Holm misstrodde personalen företagets "goda afsikter" till detsamma. 

Man talade om förmynderskap och man kände sig kränkt af den 
insinuation, att de icke själfva kunde sköta om sina affärer, som 
de ansågo ligga i upprättanden af intressekontoret.345 

Efter hand insåg personalen, enligt Holm, nyttan med intressekontorets 
verksamhet och började efter ca två år mer allmänt att begagna sig av dess 
tjänster. 

Intressekontor av den här typen startades sedan på ett antal svenska 
företag. Det var dock inte alla intressekontor som var knutna till ett speciellt 
företag. På flera orter fanns allmänna intressekontor.346 Exempelvis verkade 
Malmö intressekontor med syfte att motverka avbetalningsköp som sågs 
som ett av samhällets svåraste problem. Den som gick med i intresse

344 Holm, Holger. "Personalens intressekontor vid konfektions-aktiebolaget J. A. Wettergren & 
C:o: Föredrag vid verkmästareveckan i Göteborg 1912." Ingår i Sveriges industriförbund. 
Småskrifter 1-10. Stockholm 1911-1914. 
345 Holm, Holger. "Personalens intressekontor...,, 

346 Personalens intressekontor 1908-1928, s 26 f. Här finns en lista över intressekontor i 
Skandinavien. 



kontoret fick 5 % rabatt på kontantköp hos en mängd företag som var 

anslutna till intressekontoret.347 

Idéhistorikern Henrik Björck, som skrivit en artikel om intresse
kontoren i Sverige, menar att de kan ses som en slags föregångare till de 
statliga välfärdssystemen. När de först initierades genom privata initiativ 
mötte de ett starkt motstånd från arbetarrörelsen som förmyndaraktiga och 
frihetsinskränkande. Så småningom, i takt med att allt fler arbetare på fri
villig basis anslöt sig till intressekontoren, blev de mer accepterade. Björck 
skriver att intressekontoret "blev en projektiv modell för byggandet av 
institutioner inom det allmänna, först för liberaler, sedan för social
demokrater."348 Han menar vidare att framväxten av intressekontor efter 
liberala förebilder ofta förbigåtts i forskningen med följden att välfärds
byggandet setts "som en rent socialdemokratisk angelägenhet med början 
under mellankrigstiden."349 

Intressekontor var vanliga på de stora varuhusen runt om i världen 
under första hälften av 1900-talet.350 Gail Reekie skriver att de flesta stora 
varuhusen under perioden 1915-1930 hade välfärdsprogram av denna typ 
som syftade till att göra den till stora delar kvinnliga arbetsstyrkan mer 
produktiv och motverka fackföreningamas inflytande.351 

NK:s intressekontor startade sin verksamhet år 1913 och hade till upp
gift att låna ut pengar till personalen vid sjukdom eller andra svårigheter. 
Det delade ut understöd vid exempelvis sjukdom eller dödsfall, drev ett 
personalbibliotek och så småningom semesterhem för personalen. Det 
ordnade också studiecirklar i exempelvis språk, varukunskap och gymnastik 
för personalen. Tidiga förmåner för NK:s personal var fria måltider för 
minderåriga anställda, hälsovård i form av exempelvis företagsläkare, 
rabatterad massage redan 1920 och vaccinationer mot spanska sjukan 
1919.352 Under båda världskrigen fick de anställda som blev inkallade till 
militärtjänst behålla hela eller delar av sin lön. Under första världskriget 
gavs full lön till gifta inkallade och halv lön till ogifta inkallade.353 Den som 
blev inkallad under andra världskriget fick en lön motsvarande 25 % av 

347 Malmö intressekontor 15 år. Malmö 1949, s 3 f. 
348 Björck, Henrik. "Den sociale ingenjören på intressekontoret. En studie i svensk 
välfärdshistoria." Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Uppsala 2002, s 131. 
349 Björck. "Den sociale ingenjören på intressekontoret...", s 132. 
350Se exempelvis Benson. Counter Cultures..., s 142 ff. Miller. The Bon Marché..., s 106 ff, och 
Reekie. Temptationss 48 ff. 
351 Reekie. Temptations..., s 50. 
352 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll NK den 14 maj 1917, § 11, A2A:15, den 8 april 1919, § 11, 
A2A:17, den 11 februari 1920, § 8, A2A:18. 
353 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll NK, den 18 mars 1916, § 3. A2A:14. 



inkomsten och kunde lämna hela sin lön till intressekontoret som såg till att 
betala alla löpande utgifter.354 Under andra världskriget byggde man även 
skyddsrum till personalen dit de uppmanades att erbjuda kunder att följa 
med om flyglarmet skulle gå samt ordnade med evakueringshem till 
anställdas barn som var under 9 år gamla.355 

I NK-vett och NK sätt från 1948 beskrevs intressekontoret bl. a. som de 
anställdas "ekonomiska biktstol". Ännu år 1959 kunde de anställda få sina 
räkningar betalda via intressekontoret.356 

Det är en institution, som Du nog blir glad att stifta bekantskap 
med. Det är om Du så vill Din »ekonomiska biktstol» och 
förstående rådgivare. Genom Intressekontoret ordnas på Din 
önskan regelbunden betalning av Din hyra, försäkringsavgifter 
och andra fasta utgifter av denna typ. De dras med Ditt 
medgivande på lönen, och Du behöver sedan knappast tänka på 
dem. Vad Du sedan har kvar, vet Du att Du disponerar.357 

Intressekontoren som en del i det patriarkala systemet stod, åtminstone på 
NK, i motsättning till den fackliga organisationen. Intressekontorets före
ståndarinna i böljan av 1920-talet, fru Billing, var motståndare till tanken på 
facklig organisering av personalen. Trots avrådan från vd Joseph Sachs samt 
en av NK:s direktörer, ordnade hon i mars 1920 ett möte med personalen 
som motvikt till ett av Handels ordnat möte för NK:s personal. 

Mötet hade av [fru Billing] avsetts som en motvikt mot ett av 
bland andra fröken Wahlström, som avskedats från bolaget på 
grund av en grov förseelse, anordnat agitationsmöte som besökts 
av ungefar 140 personer. Till det av fru Billing anordnade mötet 
hade infunnit sig omkring 400 personer. Emellertid hade två 
socialistiska agitatorer tilltvingat sig tillträde till mötessalen, i 

354 NK: s arkiv. Intressekontorets årsberättelser 1919, 1925, 1933 och 1941. Bilagor till 
styrelseprotokoll 23 februari 1920, A2A:18. 27 februari 1926, A2A:24. 3 mars 1934, A2A:32. 24 
februari 1942, A2A:38. Angående lön under inkallning se styrelseprotokoll den 13 januari 1943, 
§ 2. A2A:38. 
355 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 15 november 1939, § 5, samt bilaga "NK bygger skyddsrum 
för hela personalen", A2A:36. 
3 6 Jag vet inte när detta system upphörde. NK & DIJ, s 15. 
357 NK-vett och NK-sätt..., s 29. 



anledning varav fru Billing vägrat hålla sitt föredrag, varefter 
mötet upplösts.358 

När man läser citatet ovan får man intrycket av att NK vid den här tid
punkten avskedade personal som engagerade sig fackligt, något som varit 
omöjligt att bekräfta. Vilken typ av "grov förseelse" fröken Wahlström gjort 
sig skyldig till vet jag inte, bara att NK:s ledning gärna verkade påpeka att 
fackliga aktivister gjorde sig skyldiga till förseelser som inte hade med det 
fackliga att göra, och för vilka de avskedades. En liknande händelse skedde i 
samband med konflikten 1953. 

Nordiska Kompaniets affärspersonal 
inbjudes härmed till sammanträde 

Onsdagen den 10 mars kl. 8 e. m. 
à restaurant Gillets festvåning (gamla cabaret-

lokalen), Brunkebergstorg 2, / tr 

Vid detta sammanträde skall behandlas en för alla affärsanställda 

så ytterst viktig och aktuell fråga som: 

Huru skola de affärsanställda bäst kunna tillvaralaga sina 
ekonomiska intressen? 

Inledare: Kontors- och Handelsanställdas förenings i Stockholm 

ombudsman hr Bertil Eriksson. 

De stora varuhusen, liksom många små företag, ha allt för länge, 

utan att de anställda personalerna egentligen kunnat åstadkomma några 

nämnvärda förändringar, underbetalt det stora flertalet av sina perso

naler. Tanken på en hela landet omfattande organisation för de affärs

anställda har därför på många platser i landet varit under diskussion, 

och resulterat i organisationers bildande. I huvudstaden har lika

ledes frågan diskuterats och vunnit anslutning. 

Kommen talrikt till detta möte och giv Eder mening tillkänna. 

De affärsanställda ha samma rätt till dräglig inkomst för sitt arbete 

som alla andra löntagare. Ingen bör i denna viktiga fråga visa sig 

likgiltig. 

För Kontors- och Handelsanställdas förening 

STYRELSEN. 

Stockholm: 

Kallelse till 

fackligt möte 

1920 från 

Handels avd. 20. 

Ur Handels avd 

20:s arkiv. 

ARAB. 

358 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 17 mars 1920, §17. A2A:18. Tack till Orsi Husz, historiska 
institutionen, Stockholms universitet, för tips om den här händelsen. 



Intressekontorets föreståndare framställs i NK:s styrelseprotokoll som starkt 
personligt engagerad i kampen mot facket. De socialistiska agitatorer som 
omnämns i citatet var representanter för Handels avd. 20. När Handels avd. 
20 beskrev händelsen sades den personal som närvarade vid det av facket 
ordnade mötet "enhälligt ha beslutat [om] anslutning till föreningen".359 När 
personalen sedan hade kallats till fru Billings möte var enligt Handels avd. 
20 den allmänna uppfattningen bland personalen att "NK:s direktion med 
detta möte ämnade korsa personalens organisationssträvanden."360 Någon av 
personalen hade yrkat att representanter från facket borde få tillträde till 
mötet, ett förslag som hade "livligt understötts av det stora flertalet av de 
närvarande."361 Fru Billing vägrade att gå med på detta varför mötet upp
löstes. 

Tidningen Socialdemokraten skrev om mötet som "ett led i kampen 
mot fackorganisationen",362 något som NK:s ledning tog kontakt med 
tidningen för att dementera. 

Intressekontoret kan ha haft betydelse för det fackliga engagemanget 
eller icke-engagemanget på NK på flera sätt. Dels kan de förmåner 
personalen fick genom intressekontoret ha bundit personalen tätare till 
företaget genom att de kände sig omhändertagna och i mindre behov av en 
facklig organisation, dels verkar intressekontorets företrädare, i det här 
fallet, haft en direkt avståndstagande hållning gentemot facket. 

NK-skolan 

NK-skolan var dels en utbildning till försäljare och dels en insocialisering i 
"NK-andan": en utbildning till NK-ist. Eleverna var ofta så unga att de kom 

direkt från den då 7-åriga folkskolan.363 I ett internationellt perspektiv var 
det vanligt att de stora varuhusen bedrev utbildningar för personalen.364 Gail 
Reekie menar att utbildning varit ett led i den patriarkalism som stärkte 
varuhusets ställning gentemot facket.365 NK-skolan var som vi ska se en del 
i en av företaget uttalad strategi för att integrera personalen i företagsandan. 

359 Handels avd. 20. Styrelseprotokoll den 24 mars 1920, § 3. 
360 Handels avd. 20. Styrelseprotokoll den 24 mars 1920, § 3. 
361 Handels avd. 20. Styrelseprotokoll den 24 mars 1920, § 3. 
362 Pressklipp ur Socialdemokraten mars 1920. Bilaga till styrelseprotokoll den 17 mars 1920: 
NK:s arkiv. A2A: 18. 
363 Heidtander, I. "Kortfattad redogörelse för utbildningen vid AB Nordiska Kompaniet" 1952. 
Ur NK:s arkiv, okat. pänn märkt NK-skolan. 
364 Se exempelvis Reekie. Temptations..., Benson. Counter Cultures..., Miller. The Bon Marché... 
365 Reekie. Temptations..., s 50. 



Utbildning av försäljningspersonalen började 1917 i samarbete med 
Borgarskolan och drevs då i intressekontorets regi. 1926 startade en mer 
sammanhållen, två-årig handelsutbildning under namnet NK-skolan. NK-
skolan framhölls av företagsledningen med stolthet och som väldigt speciell 
och förmånlig för dem som gick där. Utbildningen varvade teori med praktik 
och man hade lön under utbildningstiden.366 Från 1926 bestod den teoretiska 
delen av 3 lektioner i veckan, som utökades i omgångar. I slutet av 1930-
talet hade man 6 teoretiska lektioner i veckan. Dessa varvades med arbete på 
avdelningarna, ofta som springflicka eller springpojke. Under åren 1930 till 
1961 utexaminerades 811 elever från NK-skolan.367 De som ansågs lämpliga 
fick därefter titeln juniorförsäljare.368 NK-skolan lades ner i början av 1960-
talet dels för att den nioåriga grundskolan införts vilket gjorde att ung
domarna var äldre när de kom till NK, och dels för att man ville "göra ung
domarna användbara i försäljningen snabbare än tidigare."369 Med tanke på 
att den patriarkala ledningsstilen med tiden förlorade kraft är det rimligt att 
anta att NK-skolan inte längre spelade en lika viktig roll i konstruktionen av 
NK-ister. Företagets interna välfärdssystem hade lösts upp och övertagits av 
samhälleliga trygghetssystem. NK-andan hade då inte längre en lika central 
betydelse för företaget. 

Men på 1940-talet var NK-skolan fortfarande en viktig institution i 
skapandet av NK-lojala försäljare. I ett tal till NK:s styrelse vid invigningen 
av NK-skolans nya lokaler 1941 sade vd Ragnar Sachs: 

Tyngdpunkten har ju lagts vid att uppfostra ungdomarna, så att 
de inte blott förses med tillräckliga kunskaper utan även formas 
så, att de på bästa sätt kunna tjäna NK som försäljare.370 

Syftet med NK-skolan var inte bara att utbilda ungdomar till att bli duktiga 
försäljare utan också att knyta dem till företaget och skapa lojala arbetare. 
För att "på bästa sätt kunna tjäna NK som försäljare" var det, förutom sak
kunskaper, viktigt att kunna se skillnad på människor med olika bakgrund. I 
ämnet "kundpsykologi" användes ett fotografiskt bildgalleri där eleven fick 
lära sig att uppskatta vilket yrke och därmed samhällsklass kunden hade. 

366 För kursinnehåll och könsfördelning se kapitel 3 ovan. 
367 Dokument "NK-skolan åren 1930-1960", NK:s arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. 
368 Intervju 8 a, s 3. Se också kapitel 3 ovan. 
369 Dokument från anställningskontoret 1963. NK:s arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. 
370 Tal av direktör Ragnar Sachs vid visning av NK-skolans nya lokaler 29/11 1941, för styrelsen 
m.fl. NK:s arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. 



Detta granskades och uppskattades enligt NK av den kände psykologen 
Alfred Adler.371 När de elever som gick NK-skolan under 1930- och 40-
talen minns tillbaka på detta ämne uttrycker de en viss tveksamhet inför 
"porträttgalleriet". En försäljerska som gick NK-skolan mellan 1934 och 
1936 berättar: 

Hur var NK-skolan? 

Det var varukännedom, och lite matte. Och så fick vi titta på 
kort på olika personer, och så skulle vi försöka att möjligen 
bedöma vad de var och allt det där, vilket jag tyckte var lite 
konstigt, för jag tyckte att det spelar väl ingen roll, för alla 
kunder ska behandlas lika. 

Ni skulle alltså gissa vad de hade för yrke? 

Ja, just det. T ex om det var en överste eller en... Och det kan 
man ju missta sig på. Det var ett sånt där porträttgalleri.372 

[...] då låter det som att man gjorde skillnad på folk men det fick 
man alltså inte göra. 

Men man skulle veta ändå? 

Ja. [...] Jag glömmer aldrig när han sa: "kommer det in en kund 
med chinchillapäls, då kan man ju niga en gång extra."373 

NK använde den här metoden för att lära eleverna att se skillnad på 
människor ur olika samhällsklasser. Samtidigt betonade man att alla kunder 
skulle behandlas lika och att man inte borde göra skillnad på folk och folk. 
En manlig försäljare som var elev på NK-skolan under 1940-talet berättar 
även han att de förutom handelsämnena fick lära sig att skilja på olika 
människotyper utifrån fotografier. Han hade till skillnad från Birgit Påhlsson 
uppfattat att dessa skulle behandlas olika. Det handlade, enligt honom, mer 
om att avgöra typ av människa än vilken köpkraft de hade. Han betonade att 

371 Dokument "Från NK-skola till Utb. avdelning", NK:s arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. 
Alfred Adler (1870-1937) var en österrikisk psykolog som utarbetade en teori kallad individual-
psykologi. Den betonade en holistisk syn på människan, som enligt honom alltid måste ses i ett 
socialt sammanhang. Hjelle, Larry A. och Daniel J. Ziegler. Personality Theories. Basic 
assumptions, research, and applications. McGraw international book company, Auckland mfl. 
1985, s 72 ff. 
j72 Intervju 8 a, s 3. 
373 Intervju 8 b, s 11. 



detta var det sämsta med NK-skolan. Det var avarten, och inte egentligen 
representativt för utbildningen i sin helhet.374 

De anställda var som synes kluvna inför meningen med porträtt
galleriet. Det upplevdes som motsägelsefullt och, åtminstone från dagens 
horisont, som en av de sämsta sidorna med NK-skolan. Exakt vad företaget 
ville med ämnet "kundpsykologi" är svårt att säga utifrån källmaterialet, 
men det är rimligt att anta att man ville att försäljarna skulle lära sig att 
bedöma hur de skulle tilltala kunden för att nå bästa möjliga försäljnings
resultat. Det kan också ha fungerat som en sorteringsmekanism för att se 
vilka av eleverna som var bäst lämpade till att bli försäljare på NK. 

Susan Porter Benson beskriver hur varuhusen i USA under mellan
krigstiden visade sin försäljningspersonal filmer som visade livsstilar från 
Miami och Palm Beach för att de skulle kunna utveckla en förmåga att råda 
kunder inför semestern. Hon menar att utbildningsprogrammen, vare sig de 
ämnade ge försäljerskorna ett sken av medelklass eller på ett djupare plan 
förändra deras medvetande, hade ett specifikt mål - försäljerskornas 
klassidentitet. 

^E;srl 

Förbjudna tilltalsord. Kurs 

för NK-anställda 0111 hur man 

tilltalar kunden. Någon gång 

mellan 1955-1965. Bild ur 

NK: s bildarkiv. Fotograf Erik 

Holmén. 

374 Intervju 10 a, s 1 



Till skillnad från de kvinnliga försäljerskornas genus, som betraktades som 
en tillgång i försäljningsarbetet, var klassidentiteten något som måste 
konstrueras 0111 för att bättre passa varuhusens kunder.375 

En av NK-skolans viktigaste uppgifter var, som vi sett, att forma 
eleverna så att de på bästa sätt skulle kunna tjäna NK. Detta innebar bland 
annat att kvinnligt kodade egenskaper betraktades som en tillgång, även för 
manliga försäljare.376 Det är också tydligt att NK hade ambitioner att 
förändra försäljarnas klassidentitet, inte bara genom utbildning. Exempelvis 
var ju pensionskassan, där försäljare men inte exempelvis lagerarbetare, 
städare eller chaufförer var medlemmar, utformad som en tjänstemanna
kassa. Detta var också, vilket jag återkommer till nedan, ett av NK-
ledningens huvudargument mot kollektivavtal.377 För Svenska Handels
arbetareförbundet var det på 1930-talet ingen tvekan om att försäljarna var 
arbetare. Dessutom arbetare med så låga löner att de ofta var beroende av 
sina föräldrar eller av sidoinkomster. Enligt tidningen Folkets Dagblad 
kunde försäljarna på NK "under inga förhållanden klara sig på den lön som 
erhålles" om de inte hade föräldrar att falla tillbaka på.378 

NK ville genom utbildning och pensionsbestämmelserna betona 
försäljarnas ställning som tjänstemän och få dessa att ge sken av medelklass. 

Joseph Sachs tal till personalen - den sårade patriarken 

NK:s ljusgård är fylld av NK:s folk. Här har 
man stått flera gånger förut, i goda tider och i 
onda, och lyssnat till generalkonsulns kloka 
och lugnande ord.379 

"For paternalism to be really effective, the visible presence of the 'pater 

fami lias' was essential" skriver Bill Lancaster i The Department Store. A 
Social History3*0 Patriarken måste vara synlig för att den patriarkala före
tagsstrukturen skulle kunna fungera. På NK höll Joseph Sachs vid ett flertal 

375 Benson. Counter Cultures..., s 148. 
376 Se kapitel 2 ovan. 
377 Styrelseprotokoll NK den 23 november 1953. Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s 
arkiv, A 2:A. 
378 "Fjorton da r utan lön på N.K." Ur Folkets Dctgbkid. Pressklipp, bilaga till styrelseprotokoll 
NK den 7 juni 1933. NK:s arkiv A2A:31. 
379 Tal till Joseph Sachs avgång. Ur filmen NK: "En stad i staden ". 
380 Lancaster. The Department Store..., s 142. 



tillfällen tal uppifrån den stora dubbeltrappan i ljusgården på vars bottenplan 
hela personalen rymdes och kunde blicka upp mot sin chef. 

I det tal till hans avgång som visas i filmen NK. "En stad i staden " 
framställs Joseph Sachs som skaparen av NK-andan. Syftet med den upp
gavs vara att trygga företagets framtid. Bilderna visar Joseph Sachs och 
andra personer ur företagets ledning högst upp på dubbeltrappans avsats 
med personalen samlad i ett hav under sig. 

Framförallt hoppas vi att den anda Ni ingjutit i detta företag och 
alla dess anställda alltid ska hållas levande och bereda företaget 
en ljus och tryggad framtid.381 

iC '«v 

Stora ljusgården i september 1929. Från toppen av dubbeltrappan brukade Joseph 

Sachs hålla tal till personalen som samlades på ljusgårdens botten. Bild ur NK:s 

bildarkiv. Fotograf Erik Holmén. 

381 Tal till Joseph Sachs avgång. Ur filmen NK: "En stad i släden 



En manlig försäljare som var anställd på NK mellan 1943 och 1971 berättar 
om hur han upplevde att cheferna var med och skapade NK-andan och hur 
den försvann: 

Det är väldigt svårt att förstå men har du bra chefer, är det deras 
anda, som egentligen ger företaget. [...] Jag kan säga att Joseph 
Sachs gav själva andan ett namn, att det blev en NK-anda av det 
hela. Han fanns i företaget. Det här är lite grann före min tid. 
När jag kom in i företaget var han styrelsens ordförande. Han 
var inte direktör för företaget utan det var hans son, Ragnar. 
Men han hade spillt över sin anda. Jag skulle nästan tro att de 
kände varenda en som jobbade där, mer eller mindre till namnet. 
Jag minns att han petade på lite papper, det var något jag inte 
hade tagit upp. Men man tog inte illa upp, för han var 
intresserad av att man skötte sitt jobb. Joseph Sachs fanns inte 
så mycket ute på företaget då, så att han gick runt, men det 
gjorde Ragnar Sachs. Honom såg man på de olika avdelningarna 
i företaget. Han gick runt och pratade. [...] Det fanns intresse för 
personalen. Där ligger andan. Sedan byttes det där ut successivt. 
Det fanns inte den ledningen längre. [...] Jag hade den 
inställningen att om du fick ett erbjudande om ett avancemang 
eller ett annat jobb, så tog du det. Du tog det som en liten ära att 
du hade blivit tillfrågad. Sedan kan det sägas att jag skulle inte 
ha gjort det, den sista gången. För då hade företagets anda 
försvunnit. Det fanns inte samma känsla för företaget. Det hade 
kommit in nya människor som satt i ledningen och som inte 
hade den känslan. Man uppskattade inte folk på det sättet. [...] 

Att andan förändrades, skedde det på sextiotalet, när man fick 
en ny ledning och nya idéer? 

Ja, det gjorde det. Man hade idéer 0111 NK som en sann NK-ist 
aldrig skulle ha tänkt. [...] Det fattades helt enkelt en känsla för 
företagets själ.382 

Detta är en anställds beskrivning av patriarkalismen. Företagets själ berodde 
enligt denne före detta försäljare på företagsledningens personliga intresse i 
sin personal. I det ingick även tillrättavisningar som skulle kunna tolkas som 
patriarkal kontroll men som här ges en positiv beskrivning. Det är viktigt att 
se att den patriarkala strategin kunde innebära stora fördelar för de enskilda 

382 Intervju 10 b, s 1 f. 



anställda. I tider när samhälleliga skyddsnät och pensionssystem var dåligt 
utbyggda kunde patriarkalismen skapa trygghet. En viktig del i patriar-
kalismen var de anställdas identifikation med företaget och skapandet och 
upprätthållandet av NK-andan. 

Förutom att företagsledarna på NK var synliga i varuhuset genom 
dagliga inspektionsrundor där de bytte några ord med eller tillrättavisade 
försäljningspersonalen, talade företagets vd Joseph Sachs direkt till 
personalen i samband med kriser eller fackliga påtryckningar (som upp
levdes som ett sorts kris) vid ett par tillfällen.383 

Efter att Handels avd. 20 år 1920 hade, med NK:s ord, bedrivit en 
"synnerligen intensiv propaganda" gentemot NK:s personal, meddelade 
Joseph Sachs styrelsen att han hade för avsikt att under kvällen samman
träda med personalen och klargöra för dem att NK inte ansåg att 
kollektivavtal lämpade sig för försäljningspersonalen och "att bolaget vore 
berett att taga alla konsekvenser av sin ståndpunkt."384 Exakt vilka konse
kvenserna skulle bli framgår tyvärr inte, men det gick inte att som anställd ta 
miste på vilken inställning företaget hade till facket. 

Under 1930-talets depression fick Joseph Sachs personalen att 
acceptera att i praktiken arbeta en period utan lön för att undvika total
förluster i företaget. Detta är ett tydligt exempel på företagets patriarkaliska 
strategi och på en konkret händelse som med tiden omvandlades till en 
berättelse som reproducerade företagsdiskursen. Under det första halvåret 
1933 ålades hela personalen obligatorisk tjänstledighet i 14 dagar utan lön. 
Ledningen ansåg dock att "det var synnerligen svårt att genomföra, utan att 
systemet inverkade störande på försäljningen".385 Därför meddelades, när 
man inför hösten 1933 ville dra åt svångremmen ytterligare, personalen om 
att ett tillfälligt löneavdrag, motsvarande två veckolöner, skulle göras. Detta 
med motiveringen att man på företaget hade mycket mer att göra under det 
andra halvåret och därför inte kunde undvara tjänstledig personal. På så sätt 
undvek man lönesänkningar eller avskedanden. 

Joseph Sachs talade inför den i ljusgården samlade personalen vid tre 
tillfallen under det svåra året 1933. I januari för att meddela personalen om 
den obligatoriska tjänstledigheten, i maj för att meddela den förestående 
lönereduktionen och i juni för att förekomma Handelsarbetareförbundets 
försök att organisera personalen. 

383 Se exempelvis intervju 4, s 9, samt intervju 10 b, s 1, för beskrivningar av hur Joseph och 
Ragnar Sachs gick omkring i företaget. 
384 Styrelseprotokoll NK den 25 oktober 1920, § 2. NK:s arkiv, A2A:18. 
385 Samuelsson. Nordiska Kompaniet..., s 137. NK:s arkiv, okat. pärm märkt NK-skolan. 



Trots de svåra tiderna anställdes ny personal. Birgit Påhlsson, som 
började arbeta på NK just detta år minns händelsen: 

Jag kommer ihåg, när generalkonsuln sammankallade hela 
personalen i ljusgården. Det var under depressionen och det var 
hemskt dåligt. Han säger så här, och det kunde ju inte ha hänt 
idag när folk är fackföreningsanslutna: Vi har en väldigt 
besvärlig tid bakom oss och framför oss. Nu undrar jag om ni 
skulle kunna tänka er att arbeta en månad, fast med 14 dagars 
betalning. Då kommer vi nog över den här krisen. Och tänk, 
fastän jag var så ung då, kan jag känna hur jag vibrerade när alla 
sa, "Ja!" Du förstår vad de kände för NK då.386 

Händelsen har ofta redovisats genom NK:s historia och utgör en del av den 
officiella berättelsen om NK och NK-andan. Den utgör en slags myt som 
gärna återberättas och på så sätt blir en del av den kollektiva identiteten och 
i diskursen 0111 NK-andan. 

Föga förvånande hade Handelsarbetareförbundet reagerat på löne
reduktionerna och gjort en ansträngning för att få personalen på NK att 
organisera sig. Direkt efter Sachs majtal 1933 hade Handels avd. 20 hållit ett 
möte med personalen och skulle i juni kalla till ett nytt. NK valde att agera 
redan innan Handelsarbetareförbundet hunnit ta kontakt med ledningen för 
att begära förhandlingar, och sammankallade till ett nytt möte i ljusgården, 
den här gången för att förmå personalen att avstå från organisering.387 

Joseph Sachs menade i detta tal att han efter meddelandena om löne
reduceringarna hade förutsett att Handels skulle komma att utöva påtryck
ningar mot personalen. 

Vi visste nämligen redan då, vad vi veta ännu bättre nu, att det 
alltid finns folk, som med förkärlek fiska i grumligt vatten och 
som inte önskat någonting högre än denna situation för att 
kunna locka Er in på någonting, som de mera klarseende ibland 
Eder förstå att Ni måste komma att ångra.388 

386 Intervju nr 8 a, s 15. 
387 Styrelseprotokoll NK den 7 juni 1933, § 2. NK:s arkiv, A2A:31. 
388 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 1. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. NK:s arkiv, A2A:31. 



För Joseph Sachs gällde det att i tid få personalen att inse att den gjorde bäst 
i att låta bli att organisera sig fackligt och att inte låta sig förledas av den 
fackliga propagandan. 1 linje med den patriarkala företagsandan ansåg han 
sig värna om de anställdas bästa och såg inte personalen som vuxen att fatta 
sina egna beslut. Han sa vidare att pressen, som framställt det som att 
personalen tvingades arbeta gratis under 14 dagar, gjort en i agitatoriskt 
syfte oriktig tolkning av hans ord. Innebörden av löneavdraget motsvarande 
14 dagars lön, menade Sachs, var att markera tillfälligheten i åtgärden. 
Något som inte skulle ha varit fallet om företaget istället genomfört en 
allmän lönereducering. Formen för löneavdraget var också vald med tanke 
på att det inte skulle inverka på pensionssystemet, vilket skulle ha varit fallet 
om man hade sagt upp de enskilda anställningsavtalen och genomfört 
lönesänkningar överlag. Sachs sa sig ha förståelse för att lönereduktionerna 
inte väckte några glada känslor, men uttryckte samtidigt sin egen besvikelse 
över personalens misstro mot företaget. Det verkar inte som att han hade 
upplevt personalens rungade "ja" på samma sätt som Birgit Påhlsson 
beskrivit det. Tvärtom hade personalen uttryckt sitt missnöje. 

Jag har emellertid svårt att förstå att jag skall behöva av Eder 
förebrås för att detta sker under en form, som valts uteslutande 
med tanke på Edert bästa. Hade det varit bättre, om alla kontrakt 
uppsagts och en reglering av lönerna på den vägen i stället 
åstadkommits? Om jag för tre veckor sedan hade kunnat ana, 
hur den metod, som vi valde skulle misstolkas, så skulle även vi 
[...], helt enkelt ha sagt upp kontrakten.389 

NK var inte det enda handelsföretaget som genomförde olika former av 
lönesänkningar. PUB hade, redan innan NK fattade sitt beslut, ålagt sin 
personal två veckors tjänstledighet utan lön.390 På Centralvaruhuset hade 
man till Handelsarbetareförbundet begärt lönereduceringar på 34 %. 
Liknande reduceringar gjordes på flera andra håll under 1933.391 

Joseph Sachs tal var känslomässigt laddat och han visade öppet att han 
var sårad över att hans välvilja gentemot personalen hade kunnat ifråga
sättas. Med tanke på de ansträngningar som hade gjorts för att fa företaget 
att verka som en enda stor familj är det inte särskilt överraskande. Han 

38Q Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 3. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. NK:s arkiv, A2A:31. 
390 Styrelseprotokoll NK den 5 januari 1933, § 1. NK:s arkiv, A2A:31. 
391 Styrelseprotokoll Handels avd. 20, den 6 september 1933, § 6. ARAB, 1287: A2:l. 



framställde sig själv som personligen förorättad över att personalen svikit 
hans förtroende och haft samröre med fackföreningen. Bilden av den sårade 
patriarken träder fram. 

Efter den långa tid av förtroendefullt samarbete, som jag har 
haft med de flesta av Er, och den erfarenhet, som jag därunder 
förskaffat mig rörande Er lojalitet och samhörighetskänsla, 
tvekade jag heller inte att Ni skulle medverka till att utan 
irriterande åtgärder lämna det offer, som i en brydsam tid som 
denna skulle visa sig erforderligt.392 

De "irriterande åtgärderna" handlade förmodligen om att gå på det möte 
som ordnades av Handelsarbetareförbundet. Hur många som verkligen gick 
på mötet vet jag inte, och inte heller om ens några gick med i facket. Men 
"fackföreningens locktoner", för att använda Sachs ord, framkallade 
motåtgärder från företagets sida.393 

Joseph Sachs tal innehöll inte bara förebråelser mot personalen för 
bristande lojalitet utan också konkreta upplysningar om vad en fack
anslutning och kollektivavtal skulle ha för konsekvenser för personalen: hot, 
om man så vill. Dessa upplysningar handlade om att de sociala skyddsnät, i 
form av pensioner och intressekontorets verksamhet, som fanns inbyggda i 
det dåvarande systemet skulle kunna rivas upp. 

Går man en gång in för fackförening och kollektivavtal, så 
måste man finna sig i en kollektiv och schablonmässig 
behandling och avstå de förmåner, som kunna inrymmas i ett 
mer eller mindre personligt och patriarkaliskt förhållande mellan 
företagsledning och personal. 

Till dessa förmåner höra i första hand pensionsförmånerna. 
[...] Vi ha utöver vår pensionering en omfattande social 
verksamhet, som bedrives av Intressekontoret. Vi ha för den 
yngre personalen ordnat en omfattande undervisning och ut
bildning. Allt detta är förmåner, över vilka vi vid ett kollektiv
avtal måste stryka ett brett streck.394 

392 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 5. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. A2A:31. 
393 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 5. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. A2A:31. 
394 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 8 f. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. A2A:31. 



De påtryckningsmedel NK hade för att få försäljningspersonalen att avstå 
från facklig organisering var starka. Joseph Sachs hade med största säkerhet 
rätt när han sa att han hade svårt för att tro att personalen, för att ett 
"tillfälligt missnöje hade gripit [deras] sinnen, skulle vara benägna att kasta 
dessa förmåner överbord".395 Det gjorde de nu inte heller och inga 
kollektivavtal tecknades den gången.396 

I Handels avd. 20:s styrelseprotokoll finns, konstigt nog, väldigt lite 
skrivet om det möte Joseph Sachs blivit så upprörd över. Allt som finns 
bevarat är en diskussion från oktober 1933 om huruvida de borde hålla ett 
nytt möte med NK-personalen, något delar av styrelsen ifrågasatte med 
"hänsyn till svårigheterna att göra något för dem". Ett "nytt" möte för
utsätter förstås att det hade ägt rum ett tidigare, även om det inte är 
omskrivet i protokollet. Efter ytterligare diskussioner beslöts att man ändå 
skulle ordna ett möte.397 Detta rapporterades ha blivit lyckat, med mellan 
100 och 150 personer närvarande. Dessa var enligt rapportören, Green, 
synbarligen intresserade och mötet ska dagen därpå ha varit det allmänna 
samtalsämnet i varuhuset.398 NK i sin tur fann det inte värt att rapportera om 
detta senare möte i sina styrelseprotokoll. 

Utifrån källmaterialet ser det ut som att Handels avd. 20 därefter gav 
upp sina värvningsförsök av NK-försäljarna ända tills efter andra världs
kriget. Motståndet var för stort, eller personalen för ointresserad. Det 
patriarkala företagssystemet dominerade ännu en, rätt så lång, tid. 

Ännu på 1950-talet kunde de anställda uppleva kontakterna med facket 
som konfliktfyllda. En försälj erska berättar om hur det var när facket kallade 
till ett möte på femtiotalet. Hon gick dit men kände sig obekväm. 

Facket hade ett möte på konserthuset. Det måste ha varit i slutet 
av 50-talet.399 De stod och antecknade namnen på dem som hade 
gått på det här. Då kände man sig nästan som en bov.400 

395 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 8. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. A2A:31. 
396 1 handboken NK-vett och NK-sätt betonas upprepade gånger att de förmåner som finns för de 
anställda främst gäller personal anställd med personliga kontrakt, i motsats till kollektivavtal. Se 
NK-velt och NK-sätt..., exempelvis s 25, s 33 & s 59. 
397 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 4 oktober 1933, § 10. ARAB, 1287, A2:l. 
398 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 24 oktober 1933, § 16. ARAB, 1287, A2:l. 
399 Förmodligen var detta hösten 1953 då Handels kallade till möte för alla NK:s anställda. Se 
ARAB. 1287: A 2:3, volym "Handels avd.. 20 styrelseprotokoll 1952-1955." 
400 Intervju 8 a, s 14. 



Kontakter med facket kunde innebära en lojalitetskonflikt för den enskilda. 
Birgit Påhlsson beskriver en känsla av skam över att hon gått till ett möte dit 
företagsledningen inte förväntade sig att hon skulle gå. Anthony Giddens 
menar att skam hänger intimt samman med identiteten eftersom den upp
kommer då en person bryter mot berättelsen 0111 sin egen identitet. Skam och 
tillit är också förbundna med varandra eftersom känslan av skam är ett hot 
mot tilliten.401 I det här fallet skulle känslan av skam komma ur att den an
ställda bröt mot den kollektiva berättelsen om NK. 

Innebörden i den första berättelsen var att NK tog så väl hand om sina 
anställda att facket inte behövdes. Joseph Sachs hade i sina tal gjort klart att 
han förväntade sig lojalitet i utbyte mot omsorg. Det förhållningssättet levde 
sedan vidare hos hans efterföljare, i form av NK-andan. Facket var den 
uppenbara motståndaren till företagskulturen och den anställda som vände 
sig dit sårade patriarken och bröt mot NK-andan. 

Den andra berättelsen - NK var ett så högklassigt serviceföretag och 
personalens kvalifikationer så speciella att kollektivavtal inte lämpade 
sig 
I den andra berättelsen är företagsledningens röst den som ljuder starkast. 
Berättelsen innehåller de argument NK hade inför facket och pressen till 
varför kollektivavtal var en olämplig anställningsform för försäljare. En 
individualisering av försäljarna med individuell lönesättning och ett 
individuellt provisionssystem i en hierarkisk struktur med karriärmöjligheter 
för vissa knöt de enskilda anställda tätare till företaget. På gott och ont. 
Samtidigt som enskilda försäljare, både kvinnor och män, kunde göra karriär 
upp till mellanchefsnivå gjorde innebörden i den andra berättelsen det 
svårare för personalen att sluta sig samman och organisera sig fackligt.402 

Svenska Handelsarbetareförbundet strävade enligt Handel och 
näringsliv i Stockholm, en bok utgiven av Stockholms köpmansklubb 1949, 
efter att organisera försäljningspersonalen och fa dem att övergå från 
personliga kontrakt till kollektivavtal. Men försäljningspersonalen i en del 
av de större varuhusen hade föredragit att stå utanför facket. Anledningen 
sades vara den individuella tjänstetyp som gällde i dessa företag.403 

Att kollektivavtal inte lämpade sig för försäljningspersonalen eftersom 
NK var "ett så högklassigt serviceföretag" och för att personalens personliga 

401 Giddens. Modernitet och självidentitet..., s 82 f. 
402 För karriärvägar på NK se kapitel 3 ovan. 
403 Björklund, Tom. "Varuhus i Stockholm" i Handel och näringsliv i Stockholm. Stockholms 
köpmansklubb 1949, s 160. 



egenskaper var så speciella är argument som går igen i alla ordväxlingar NK 

hade med facket. Det gäller även i diskussioner med pressen i frågan om 
facklig organisering, under hela perioden från 1920 fram tills dess kollektiv
avtal tecknades 1953. Ibland har argumenten varit så förvillande lika att jag 
misstänkt att företagsledningen vid varje nytt uttalande bara dammat av ett 
gammalt från 1920-talet, möjligtvis ändrat ett par ord, och använt det igen. 

Varför var det inte lämpligt med kollektivavtal för försäljarna? Det var 
försäljningspersonalen företaget inte ville teckna avtal för. Andra grupper 
anställda, t ex chaufförer och lagerarbetare arbetade sedan 1918 under 
kollektivavtal.404 För försäljarna dröjde det första kollektivavtalet ända tills 
1953. Företaget gjorde skillnad på olika grupper anställda och skillnaden 
drogs mellan de som NK kategoriserade som arbetare och de som katego-
riserades som tjänstemän, detta oavsett vilken bakgrund de anställda hade. 
Det finns inget som pekar på att försäljarna skulle ha haft en medelklass
bakgrund när de kom till NK. Att se sig själva som tjänstemän var något de 
fick lära sig där. 

Redan i oktober 1920 lade Kontors- och handelsanställdas förening i 
Stockholm, det som senare blev Handels avd. 20, en hemställan om löne
förhandlingar efter att ha haft ett möte med NK:s personal. NK avvisade 
deras begäran med motiveringen att det var försäljarnas personliga 
egenskaper som var viktiga och att dessa inte kunde regleras i kollektivavtal. 
I sitt svarsbrev skrev Joseph Sachs att det inte rörde sig om någon 
"principiell motvilja mot kollektivavtal" eftersom man slutit kollektivavtal 
för andra grupper av yrkesarbetande, utan det var just för försäljnings
personalen som "de individuella anlagen och den personliga förmågan" var 
av "avgörande betydelse för arbetsprestationens värde". Sachs menade 
därför att det var "fullständigt orimligt att värdesätta dylikt arbete med den 
schablonmässighet, som följer med kollektiva uppgörelser." Därför skulle 
NK "bestämt avböja varje försök i den riktningen".405 

Samma argument uppgavs 13 år senare, 1933. Joseph Sachs kons
taterade på ett styrelsemöte att dessa skäl vid det laget var välbekanta för 
styrelsen. Han ansåg det: 

404 Styrelseprotokoll NK, den 8 januari, § 2, och den 27 april 1918, § 3, A2A:16, samt den 14 
september 1953 A2A: 42. Se också Nordiska museets arkiv. Handel sunder sökningen 1: Del 2 
(2), E.U.48245. Meddelare G.L. Ljungberg, tidigare lagerarbetare och fackligt aktiv till 1922. 
Nedtecknat nov 1954. 
405 Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s arkiv. Styrelseprotokoll 25 oktoberl920, §2. 
A2A:18. Excerperat av Orsi Husz, historiska institutionen, Stockholms universitet. 



[...] principiellt oriktigt att försäljnings- och kontorspersonalen 
inom bolaget skulle anställas genom kollektivavtal, då de 
enskilda individernas större eller mindre lämplighet för deras 
befattningar vore utslagsgivande för deras möjligheter inom 
yrket.406 

När han talade direkt till personalen sa han i stort sett samma sak men 
betonade också att anledningen till att kollektivavtalet inte passade dem, var 
att de var så högt kvalificerade. Han gjorde en jämförelse med Epas personal 
som arbetade under kollektivavtal:407 

Ingen torde heller med fog kunna förebrå mig att jag förvägrar 
Er, vad jag godkänt för Epas personal. Arbetets art är för dem 
väsensskilt. Kollektivavtalet bygger på en jämlikhetsprincip, 
som icke är möjlig att tillämpa på personal med de kvalifika
tioner, som Ni besitta. Det är därför, som Edra provisions och 
premieförmåner på fackföreningshåll ses med oblida ögon, ty 
dessa utgöra för den kunnige och initiativrike en sporre och ett 
medel att dokumentera sin förmåga och omsätta sin skicklighet i 
en högre inkomst. Inom kollektivavtalet rymmes icke samma 
möjlighet.408 

Argumentationen mot facklig anslutning som lades fram inför försäljnings
personalen på NK var att deras arbete var så kvalificerat att de inte skulle få 
möjlighet att utvecklas i arbetet om de arbetade efter kollektivavtal. Sachs 
smickrade personalen och framställde saken som om man från fack
föreningshåll var avundsjuka över de möjligheter den enskilda försäljaren på 
NK hade. Ett differentierat lönesystem med provisioner på försäljningen 
gjorde att de anställda inte visste hur mycket kollegorna tjänade.409 Likaväl 
som att yrkesskicklighet kunde belönas med högre lön kunde den enskilda 

406 Styrelseprotokoll NK, den 7 juni 1933, § 2. NK:s arkiv. A2A:31. 
407 NK ägde 1929 hälften av aktiekapitalet i Turitz & Co, som startade Epa och Joseph Sachs satt 
med i styrelsen där. För relationerna mellan NK och Epa se Samuelsson, Nordiska Kompaniet..., 
s 123 ff samt 164 ff. 
408 Joseph Sachs tal till personalen juni 1933, s 7. Bilaga till styrelseprotokoll NK den 7 juni 
1933. A2A:31. 
409 Detta system med differentierade löner omtalas redan i en undersökning från USA år 1896. 
Girls of the department store, New York (State). Legislature. Assembly. Special committee. 1987 
(1896), vol 1, s 944 ff. Se även intervju 8 b, s 12. 



hänföra sin låga lön till sin egen bristande förmåga, något som rimligtvis bör 

ha dämpat eventuella protester. 
När NK 20 år senare hamnade i konflikt med Handels på grund av sin 

vägran att teckna kollektivavtal för försäljarna, motiverade företaget sin 
vägran med att NK var ett så "högklassigt sejviceföretag" att det inte var 
lämpligt. NK:s dåvarande direktör Ragnar Sachs upprepade faderns ställ
ningstagande gällande försäljarna. Han underströk i en intervju i 
Morgontidningen att det var just försäljningspersonalen som inte kunde 
komma ifråga for en kollektivavtalsanslutning: 

- Vi har däremot icke intagit någon principiellt avvisande 
hållning till kollektivavtalsformen när det gäller andra grupper 
än försäljningspersonalen, säger dir. Sachs. NK var först inom 
branschen att sluta kollektivavtal for stora grupper anställda 
inom varuhuset. F. n. har vi omkring 800 personer på lager, 
distribution och i våra verkstäder, som är kollektivavtals-
anställda. Vår avvikande mening när det gäller butiksservicen 
vill jag i övrigt inte uttala mig om.410 

Ragnar Sachs ville inte vidareutveckla varför försäljningspersonalen ut
gjorde en särskild grupp som borde ha särskilda, dvs. enskilda avtal. På den 
punkten var han ännu mer restriktiv än sin far, Joseph Sachs. I ett samtida 
pressklipp konstaterade journalisten att uppfattningen att försäljare skulle 
inneha en "alldeles speciell förtroendeställning [...] är åtskilligt antikverad," 
men att den fanns kvar på fler och betydligt enklare handelsföretag än 
NK.411 

Inte heller i NK:s egna styrelseprotokoll går det att finna en mer ut
förlig förklaring till varför kollektivavtal inte lämpade sig för försäljare. 
Företagsledningen hänvisar bara till företagets karaktär som anledning till 
att kollektivavtal inte lämpar sig for försäljarna. Vid ett möte den 14 
september 1953 resonerade den så här: 

Från bolagsledningens sida hade konstaterats, att det icke var 
första gången som frågan om organisering av de anställda 
kommit upp. Bolaget hade slutit kollektivavtal för stora 
personalgrupper, men man hade alltid haft den inställningen, att 

410 "Konflikt hotar vid NK om avtal för biträden", MT den 5/9-1953. Pressklipp ur ARAB. 1287: 
001:005. Mapp 1953. 
411 "Som ett brev på posten". Pressklipp ur ARAB. 1287: 001:005. Mapp 1953. Tyvärr finns 
namnet på tidningen inte angivet i klippet. 



det, med hänsyn till bolagets karaktär av ett högklassigt service
företag, var fördelaktigast, att bolagets försäljningspersonal var 
anställd genom personliga kontrakt.412 

Jag tolkar det här uttalandet som att NK:s ledning ville behålla alla möjlig
heter till särbehandling av försäljningspersonalen. Eftersom försäljarna var 
viktiga för företagets bild utåt, var det viktigt att de inte uppfattades som 
arbetare, vare sig av sig själva eller av andra. Företaget var uppbyggt efter 
en hierarkisk struktur inom vilken det var möjligt för vissa att göra karriär. 
Den individuella lönesättningen och provisions- och bonussystemen inom 
företaget kunde spöna enskilda kvinnor och män till goda prestationer och 
karriärsatsningar. Samtidigt kunde systemet öppna för godtycke. Enskilda 
chefers personliga favoriseringar kunde leda till personliga lönepålägg. Åke 
Gustavsson, f d lönekamrer på NK, berättar om sina intryck av löne
sättningen före kollektivavtalens era: 

På 40- och 50-talen, då fanns det inga avtal. Det fanns inga 
lönerevisionsdagar. Då hade man bara en fast lön. Det var en 
väldig lönespridning. Man försökte ha en viss nivå, men sedan 
fanns det tillägg, som var lite konstiga. Det var beroende på 
tycke och smak, höll jag på att säga. Det var mycket bekanta. Vi 
hade t ex servitriser på restaurangsidan som i vanliga fall bara 
hade serveringsavgiften. Men en del hade då en femtiolapp eller 
en hundralapp i lön, därför att de dammade eller något, eller för 
att de hade fått det av direktör Sachs, för att de var vackra. Det 
fanns mycket sådant. Sedan fick man rensa upp det där. Man 
lade om det när avtalen kom, när facket kom in i bilden...413 

Personliga relationer och kontakter med företagsledningen utanför själva 
arbetet kunde ge speciella förmåner och underlätta vägen upp i hierarkin. 

I denna berättelse är 'individualisering' ett av nyckelorden. Genom att 
individualisera arbetsprestationerna inom en förestagsstruktur uppbyggd 
kring en föreställd familjegemenskap komplicerade Joseph Sachs och hans 
efterföljare de eventuella fackliga strävanden som fanns bland personalen. 
Det är tydligt att han ville att kollektivets identitet skulle uttryckas inom 
NK-familj en, och inte tillsammans med andra handelsanställda. Den 
patriarkala ledningsstrategin integrerade de anställda i företaget och upprätt

412 Styrelseprotokoll den 14 september 1953. NK:s arkiv. A 2:A. 
413 Intervju 7, s 6. 



höll individuella förhållanden mellan de anställda och företagsledningen.414 

Miller menar att individuella provisionssystem ledde till individualism och 

ökad konkurrens försäljare emellan och därför försvårade facklig 
organisering.415 

Individualiseringen av försäljarnas arbetsprestationer och löne- och 
förmånssystem gav möjligheter för företagsledningen att satsa på vissa 
anställda utan hänsyn till arbetade år eller formella meriter. För vissa 
arbetstagare, kvinnor som män, gav systemet möjligheter till avancemang 
oberoende av tidigare skolgång eller bakgrund. Den försäljare som arbetade 
hårt - och hade en god relation med sina överordnade - kunde göra karriär. 

Den tredje berättelsen - NK hade satt skräck i de anställda så de 
vågade inte organisera sig 
Denna berättelse är i mångt och mycket fackets version av varför de NK-
anställda försäljarna inte organiserade sig. Enligt Handels var "rädslan för 
att visa sitt intresse" för facket "synnerligen stor" bland NK:s personal.416 

Källmaterialet består av material ur Handels avd. 20:s arkiv samt intervjuer. 
De pressklipp som refereras är insamlade av fackliga representanter och 
bevarade i Handels avd. 20:s arkiv. Några av de intervjuade försäljarna 
bekräftade att företagets anti-fackliga strategier innefattade både en under
förstådd anda att facket inte var något man gick med i 0111 man arbetade på 
NK och hot om negativa konsekvenser för den som trots allt gick med. 

Organiseringen av de NK-anställda gick efter andra världskriget trögt, 
eller rättare sagt inte alls, trots upprepade värvningsförsök från Handels sida. 
En orsak som kan ha haft stor betydelse för detta var företagsledningens hot 
om indragna förmåner för dem som gick med i facket. I handboken NK-vett 
och NK-sätt som delades ut till personalen 1948, framgick tydligt att 
personalens speciella förmåner endast gällde de med personliga anställ
ningskontrakt, inte de kollektivavtalsanslutna.417 

I en artikel med titeln "Tvärstopp på NK mot fackförening" från 1947 
skrev artikelförfattaren att en del varuhus var organiserade till 100 % och att 
förhandlingarna med PUB som länge gått trögt äntligen började ljusna. NK 
vägrade dock fortfarande att ta upp förhandlingar: 

414 Se också Ericsson, Vi är alla..., s 51. 
415 Miller. The Bon Marché, s 82. 
4,6 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
417 NK-vett och NK-sätt..., s 25, s 33 & s 59. 



Däremot är det tvärstopp hos NK. Jag vet inte hur många gånger 
vi [Handels avd. 20] kallat till sammanträde med personalen, 
men det har bara kommit ett fåtal modiga. Dir. Sachs har 
tydligen satt ordentlig skräck i personalen för att organisera sig. 
Vi ger dock inte upp hoppet, slutar ombudsman Carlsson.418 

Ur fackets synvinkel verkar företagsledaren personligen ha varit den främsta 
orsaken till att försäljningspersonalen var oorganiserad. De anställda vågade 
helt enkelt inte komma på det sammanträde de var inbjudna till. 

Rädslan för karriämackdelar eller eventuella negativa konsekvenser 
kunde vara en anledning till att försäljarna tvekade att gå med i facket. En av 
dem berättade att han innan sin anställning på NK, då han arbetade för ett 
annat företag, varit medlem i Handelsarbetareförbundet men gått ur då han 
fick jobb på NK. Intressant nog skedde detta just det året, 1953, då NK fick 
sitt första kollektivavtal för försäljarna. Stig Forss berättar: 

Jag kände attityden. Jag var så väldigt angelägen om att fa 
komma in på NK, så jag gick kanske mer arbetsgivarens 
ärenden än kamraternas, vid det tillfallet. När jag kände 
atmosfären som den var, så låg jag väldigt lågt. Jag fortsatte 
aldrig mitt medlemskap i Handels.419 

Den direkta anledningen till att Stig Forss gick ur Handels var att han var 
rädd för att inte få fortsätta det av honom eftertraktade arbetet på NK om 
han var medlem i facket. Om de som trots allt var med i facket berättar han 
så här: 

Det var några kompisar som var med. Avdelningscheferna gick 
runt och frågade om man var med i facket. Var man inte med i 
facket fick man löneökning retroaktivt, men de som var med 
fick bara från det datum som gällde. Det var väl skrivet så, så 
det var väl schysst, men den här uppdelningen tyckte jag inte 
var riktigt smakfull.420 

418 "Tvärstopp på NK mot fackförening" Pressklipp ur Handels avd. 20s arkiv, ARAB, 1287: 
01:005, mapp 1947. Tyvärr finns namnet på tidningen inte angivet. Det verkar dock uppenbart 
att den var vänsterinriktad, möjligen Ny Dag. 
419 Intervju 9 b med Stig Forss, s 3. 
420 Intervju 9 b, s 1. 



Uppgifterna om retroaktiv löneökning för icke fackanslutna försäljare fanns 

även i ett styrelseprotokoll från Handels avd. 20. Där rapporterades att 
rykten om att icke organiserade fick en månads tidigare retroaktivitet av den 
avtalsenliga lönen var i omlopp. Man lovade att undersöka sanningshalten i 
dessa rykten.421 I NK:s styrelseprotokoll finns inga kommentarer 0111 retro
aktiv löneökning för icke fackanslutna, men samma dag som avtalet 
tecknades skickades ett meddelande från direktionen ut till personalen. I 
detta framgår att för de anställda som var medlemmar i Handelsarbetare
förbundet gällde avtalet från och med den första november 1953. För icke 
fackansluten personal skulle tidigare beslutade löneökningar genomföras 
retroaktivt. 

För dem, som icke äro medlemmar i Handelsarbetareförbundet, 
komma de individuella lönejusteringar, som företagsledningen 
tidigare fastställt men som innehållits på grund av de nu 
avslutade förhandlingarna, att genomföras retroaktivt med det 

422 snaraste. 

De individuella avtalen låg enligt företagsledningen i nivå med kollektiv
avtalet.423 Skillnaden för dem som inte gått med i Handels var att de fick 
retroaktiva löneökningar. Det kan tolkas som en belöning för dem som valde 
att stå utanför facket, och likaså som ett straff för de som valde att gå med. 

Birgit Påhlsson, som arbetade som försäljerska under denna period, 
menar att frågan 0111 facket var infekterad bland de anställda och att den 
fackliga organiseringen bland personalen "dröjde, för man hade sådan 
respekt för företaget".424 

Att företagsledningens anti-fackliga strategier var en viktigare orsak 
till att personalen var oorganiserad än exempelvis kulturen på arbetsplatsen 
har, som jag tagit upp tidigare, framförts i den internationella varuhus
forskningen.425 När det gäller NK hade dessa orsaker säkert sin betydelse för 
den låga organisationsgraden. Mitt intryck är också att hot ofta var onödiga 
eftersom personalen i många fall intemaliserat företagsledningens in
ställning. Som jag ser det är det svårt att skilja ut anti-fackliga strategier från 
företagskulturen i dess helhet. Den patriarkala företagskulturen omfattade 

421 "Handels avd. 20 styrelseprotokoll 1952-1955" Se styrelseprotokoll den 23 oktober 1953. 
ARAB , 1287, A 2:3. 
422 "Meddelande från direktionen. Nr 32" NK:s arkiv. B 6:2. 
423 "Meddelande från direktionen. Nr 32" NK:s arkiv. B 6:2. 
424 Intervju 8b, s 12. 
425 Benson. Counter Cultures..., s 271. 



såväl anti-fackliga strategier som företagsanda och välfärdsprogram för 
personalen. 

Den fjärde berättelsen - Kvinnor inom handeln tog inte sitt arbete på 
allvar och gick därför inte med i facket 
Den f järde berättelsen handlar om föreställningar om hur kvinnor inom 
handeln såg på sitt arbete. Jämförelser görs med det faktiska antalet kvinnor 
som var medlemmar i Handels. Här är det facket som talar. Diskursen är 

allmänt hållen med uttalanden om hur kvinnor i allmänhet inte tar sitt arbete 
på allvar på samma sätt som män. Facket uttrycker oro över att kvinnor över 
lag är dåliga på att organisera sig. Om vi tittar på det faktiska medlems
antalet i Handels avd. 20 blir bilden en annan. De kvinnliga medlemmarna 
var tidigt i majoritet. 

Handelsanställdas förbund och kommittén som utredde frågan om 
kvinnoarbetet och kvinnolönerna år 1951 såg det som att kvinnors för
hållande till yrkesarbete var ett problem. Kvinnor hade inte den syn på 
arbetet som kommittén önskade: 

Dessutom måste kvinnorna betrakta sitt arbete på samma sätt 
som männen; kvinnorna måste få en annan inställning och 
intresse för värdefullare arbetsuppgifter. Sker icke detta kommer 
ett införande av likalön att innebära, att den uppdelning av 
arbetsuppgifterna på manliga och kvinnliga, som redan är långt 
driven, blir fullständig, och att de mindre kvalificerade och 
mindre ansvarsfulla och därför också sämre betalda syssel
sättningarna tilldelas kvinnorna. Kvinnorna måste betrakta för
värvsarbetet som en livsuppgift.426 

Lösningen på problemet med genusarbetsdelningen och de låga kvinno-
lönema ansågs vara att kvinnorna skulle ändra inställning och börja betrakta 
arbetet "på samma sätt som männen".427 Den dåliga betalningen ansågs bero 
på att de 'kvinnliga' arbetena var mindre kvalificerade. Detta var, enligt 
kommittén, åtminstone delvis självförvållat eftersom kvinnor inte tog sitt 
yrkesliv på samma allvar som män. Enligt Ylva Waldemarson var detta ett 

426 Hemdel snyt t nr 3 1951, s 24 
427 Ylva Waldemarson har i sin avhandling skrivit om hur kvinnor har behövt ändra sitt beteende 
för att accepteras i fackliga sammanhang. Waldemarson, Ylva. Kvinnor och klass - en paradoxal 
skapelseberättelse. LO.s hinnoråd och makten att benämna 1898-1967. Arbetslivsinstitutet, 
Stockholm 2000, s 57 ff. Se även Hirdman. Med kluven tunga... s 87 & 106 ff. 



vanligt sätt att förklara kvinnors fackliga utanförskap på. Det var helt enkelt 

deras eget fel, inte fackets.428 

Det fanns en facklig bild av de kvinnliga arbetarna som mer eller 
mindre ointresserade av både arbetet och facket. Historikern Eva Blomberg 
menar att kvinnors organisering kom igång senare än mäns och att det 
berodde på att den fackliga rörelsen till sin karaktär var manlig.429 

Historikern Christer Winberg har i en analys av textilarbetarförbundets 
kvinnosyn visat att kvinnor där ofta varit fackligt anslutna i långt högre 
utsträckning än vad som påtalats i de fackliga organen.430 

Det är i det här sammanhanget intressant att notera att Handels avd. 20 
tidigt hade en hög andel kvinnliga medlemmar.431 Det kan finnas anledning 
att fråga sig i vilken mån kvinnorna inom handeln generellt faktiskt var 
underrepresenterade i förhållande till det antal kvinnor som arbetade i 
handeln. Var kvinnor dåliga på att organisera sig? Redan 1924 var mer än 
hälften av medlemmarna i Handels avd. 20 kvinnor. År 1936 översteg 
andelen kvinnor 60 % och 1944 utgjorde kvinnorna inom Handels avd. 20 
77 % av medlemsantalet.432 1951 rapporterar medlemsbladet Nytt från 
handels att medlemsantalet för avdelning 20 vid 1950 års slut bestod till 
78,8 % av kvinnliga medlemmar.433 1958 kulminerade andelen kvinnor med 
hela 83,9 %.434 Inom hela Handels uppgick kvinnornas andel år 1930 till 
31,1 %, 1940 till 41,6 %, 1950 till 42,4 %, 1960 till 56,5 % och 1970 till 68 
% av det totala medlemsantalet.435 

Att kvinnorna trots sin stora andel av medlemmarna av Handels sågs 
som en speciell grupp och även ansågs vara sämre organiserade än männen 
märks i några av de artiklar som återges i 1950- och 1960-talens medlems
tidningar. Speciellt de gifta, deltidsarbetande kvinnorna sågs som ett 

428 Waldemarson. Kvinnor och klass..., s 57. 
429 Blomberg. Män i mörker..., s 289. 
430 Winberg, Christer. "Patriarker i kvinnoförbund: Textilarbetarförbundets kvinnosyn" i (red) 
Sawyer, Birgit och Anita Göransson. Manliga strukturer och kvinnliga strategier: en bok till 
Gunhild Kyle. Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg nr 33. 1987. 
431 Se bilaga 5. 
432 "Handels kvinnor önskar ombudsman av sitt eget kön", MT den 21 april 1945. Pressklipp ur 
ARAB, 1287, 01:005, mapp 1945. 
433 Nytt frän handels, nr 1 1951: s 5. 
434 Andersson, Johan. "Handelsanställdas förbunds avdelning 20. En undersökning av 
medlemssammansättningen och diskussionen kring denna samt lön och deltidsarbete ur ett 
genusperspektiv under perioden 1951-1965." PK-uppsats framlagd vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Stockholms universitet vt 2000, s 12. 
435 Qvist. Statistik och politik, s 57, tabell 10. Handels organiserar före 1950 vidare grupper, 
framförallt män, transportarbetare mm, än avd. 20. Hedenborg och Åmossa. "Kring kassa
apparaten...", tabell 1, s 21. 



problem. Man befarade att de inte identifierade sig med sitt arbete utan såg 
anställningen som mer eller mindre tillfällig. Citatet nedan kommer från 
Handels avd. 20:s medlemstidning, Handelsträff. 

När facklig anslutning förs på tal ges ofta det beskedet, att man 
inom det snaraste skall sluta arbetet. Det skulle således inte vara 
någon mening med att organisera sig. Rätt ofta visar det sig 
emellertid att man fortsätter i ett, två, ja kanske flera år. Den 
inställningen skymtar alltför många gånger fram bland de gifta 
kvinnorna med deltidsanställning, att arbetet betraktas som 
något tillfälligt. 

Det påtalade hämmar vårt arbete inom kåren. De gifta kvinnorna 
- i första hand med deltidsarbete - som icke känner 
samhörigheten med kåren, blir en återhållande faktor för de 
organiserade kvinnomas arbetsvillkor.436 

Tyvärr är sifferunderlaget otillräckligt i det att det ingenting säger om de 
gifta eller deltidsarbetande kvinnorna. Men det går ändå att konstatera att 
Handels avd. 20 hade väldigt många kvinnliga medlemmar. Hur stor del av 
dem som arbetade inom handeln var kvinnor? År 1946 var 44 % av de 
sysselsatta inom varuhandeln i Stockhohn eller 42 770 personer kvinnor. 
Den siffran inkluderar bland annat även företagsledare, kontors- och 
lagerpersonal. Av butikspersonalen var 75 %, eller 15811 personer kvinnor. 
Bland lagerpersonalen fanns 15 %, eller 1 737 kvinnor.437 Siffrorna är inte 
helt pålitliga eftersom det inte går att veta exakt vilka grupper som döljer sig 
bakom statistiken. Det är därför svårt att veta hur många som utgjorde 
potentiella medlemmar i Handels. I en jämförelse med antalet kvinnor i 
Handels avd. 20 som år 1944 var 4 178 av totalt 5 430, eller 77 %, ser det ut 
som om kvinnorna var representerade i minst lika hög grad som männen.438 

Men det har inte varit möjligt att få fram tillförlitliga siffror som visar 
den kvinnliga organisationsgraden, dvs. hur stor andel av de kvinnor som 
arbetade i handeln som var medlemmar i facket. Många kvinnor stod utan
för, men det gjorde också många män. Utifrån statistiken kan man tycka att 

436 "Kvinnorna i deltid" i Handelsträff, nr 7 1954, s 3. 
437 SOU: 1947:50. Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln. Företagsinventering utförd av 
Statens Arbetsmarknadskommission. Stockholm 1947, Tabell 33. "Samtliga sysselsatta inom 
varuhandeln fördelade på yrkesgrupper inom olika ortsgrupper samt städer (inklusive förorter) 
med över 30 000 invånare", s 85. 
438 "Handels kvinnor önskar ombudsman av sitt eget kön", MT den 21 april 1945. Pressklipp ur 
ARAB, 1287, 01:005, mapp 1945. 



Handels avd. 20, med drygt 80 % kvinnliga medlemmar, skulle känna en 

trygghet i att kvinnor organiserade sig fackligt i lika stor utsträckning som 
män och att man skulle ha mandat att driva deras frågor gentemot arbets
givarna. Men inom Handels oroade man sig mer för kvinnornas - framförallt 
de giftas - identitet och för att de skulle ta sitt arbete på än större allvar. 
Handels kämpade därför på ett tvivelaktigt sätt för att få kvinnorna att känna 
samhörighet med facket. 

Fasta deltider inom handeln ökade under 1960-talet och kan från och 
med då ses som en förklaring till att handelsanställda jämfört med andra 
yrkesgrupper haft en relativt låg organiseringsgrad.439 Men organiseringen 
av försäljarna på NK var som sagt ett problem för facket långt innan dess. I 
början av 1950-talet var ca 18 % av kvinnorna och 0,5 % av männen på NK 
deltidsanställda.440 Dessa siffror gäller hela personalen varför andelen 
deltidsarbetande försäljare inte kan antas ha varit särskilt hög. Även om alla 
dessa deltidsarbetande kvinnor skulle ha arbetat som försäljare, vilket inte 
verkar sannolikt, skulle majoriteten, eller 66 %, av kvinnorna ha arbetat 
heltid. De deltidsarbetande var dock nästan uteslutande kvinnor. 

Handelsanställdas förbund stödde utvecklingen mot alltfler deltids
arbetande kvinnor under 1960-talet.441 Trots det kvarstod uppfattningarna 
om deltidsarbetande kvinnor som ett problem. När det gällde NK, som 
arbetat hårt för, och lyckats, upprätthålla sin image av högstatusföretag, 
fanns dessutom åsikter om att de deltidsarbetande kvinnorna inte egentligen 
behövde arbeta, eftersom de hade en man som försörjde dem. Före
ställningen om att vissa av försälj erskorna på NK var fruar som egentligen 
inte behövde arbeta fanns även i den lokala fackklubben. Lilly Ångman som 
var klubbordförande för försäljarna på NK berättar om situationen runt 
mitten av 1960-talet: 

Då var det mycket deltidsanställda fruar som kom ut och inte 
behövde arbeta heltid utan kunde ta deltidsjobben. De passade 
sina barn och de passade sin man, så det var väl inget. Det var 
bara de dåliga ursäkterna vi inte tyckte om - att man inte 

439 Angående organiseringsgrad se Sandberg, Kenneth. "Handelsanställda och facket - om löne
arbete i den svenska modellen." Licavhandling. Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 
1991, s 18. För utvecklingen mot ökade deltider inom NK se intervju nr 7 med Åke Gustavsson, 
lönekamrer på NK 1971-1979, den 9/2-2001, s 9. För deltidsarbete och bristande organisering se 
Qvist, Gunnar, Acker, Joan och Val R. Lorwin. "Sweden" i Cook, Alice H, Lorwin, Val R. och 
Arlene Kaplan Daniels (red) Women and Trade Unions in eleven industrialized countries. 
Temple University Press, Philadelphia 1984, s 275 f. Se också Hirdman. Med kluven tunga... 
440 Bilaga 1, tabell 2. 
441 Hirdman. Med kluven tunga..., s 134 f, 316 ff. 



behövde vara med i facket för att man inte var beroende av sin 
lön. Då sa jag att i så fall ska man ju inte gå här om man inte 
behöver någon lön.442 

Kanske fanns det kvinnor som inte var tvungna att arbeta av ekonomiska 
skäl. Jag har dock inte haft någon möjlighet att undersöka det. Av de sex 
försäljerskor jag har djupintervjuat har samtliga arbetat för sin försörjning, 
även om det sociala i arbetet också uppgetts varit viktigt. Ingen av de jag har 
intervjuat har kommit ur något som skulle kunna benämnas som 'överklass'. 
Tvärtom har de kommit från enkla förhållanden med endast folkskola som 
grund. 

Den tidiga fackföreningsrörelsen byggdes av män för män och drev 
frågor om skyddslagstiftning för kvinnliga arbetare som begränsade 
kvinnors möjligheter att konkurrera med manliga arbetare.443 Ylva 
Waldemarson har i sin avhandling visat att kvinnor ofta sågs som en annan 
och sämre sorts medlemmar än männen. Även om kvinnorna var med
lemmar i facket ansågs de inte ta det fackliga arbetet på allvar varför 
avdelningarna ordnade sammankomster med olika former av underhållning 
eller 'lättare' ämnen för att locka kvinnorna att delta. Det var enligt 
avdelningarnas rapporter för kvinnornas skull underhållning ordnades även 
om sådan faktiskt var vanligt även i helt manliga fackliga sammanhang. 
Waldemarson menar att kvinnorna på det viset konstruerades som "en 
annorlunda och besvärlig medlemsskara". Att kvinnorna inte tog det fack
liga arbetet på allvar var en vanlig förklaring till de kvinnliga med
lemmarnas fackliga utanförskap. "Det var kvinnorna som felade, inte den 
fackliga organisationen."444 

Att kvinnor i ett vidare perspektiv var dåliga på att organisera sig 
fackligt under det tidiga 1900-talet kunde enligt flera forskare bero på att 
deras syn på sig själva som arbetare var annorlunda än mäns. Men det hade 
inte att göra med att de var kvinnor utan att de som kvinnor var hänvisade 
till andra typer av arbete. Eftersom kvinnors arbeten ofta inte var perma
nenta var det svårare för dem att identifiera sig som arbetare och se sig som 

442 Intervju 3, s 4. 
443För konstruktion av kvinnor som en annorlunda arbetskraft se Wikander. Kvinnoarbete i 
Europa, s 88 ff, och Hirdman. Med kluven tunga..., s 68 ff. För en diskussion om fackets 
bristande stöd till kvinnliga arbetare se Munro, Anne. Women, work and trade unions. Mansell, 
London and New York 1999, s 30. Tilly, Louise A. och Joan Scott. Women, work and family. 
Methuen, New York and London 1987, s 188. För fackföreningars genusideologiska motstånd 
mot kvinnlig arbetskraft se Frangeur. Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?, s 299 ff. 
444 Waldemarson. Kvinnor och klass..., s 57. 



delar av ett kollektiv. Att kvinnor hade större ansvar för hem och familj 

gjorde dessutom att de inte hade tid och ork över för fackligt engagemang.445 

Dessutom kan ett manligt motstånd mot att ha med kvinnor i fack
föreningarna ha funnits. Eva Blomberg har exempelvis i sin avhandling visat 
att manliga gruvarbetare utestängt kvinnor som en del i konstruktionen av 
den manliga identiteten.446 

När det gällde Handels avd. 20 var dock de kvinnliga medlemmarna 
tidigt i majoritet. Trots detta sågs de som en annorlunda arbetskraft och som 
dåliga på att organisera sig. Lösningen var att de skulle bli mer som män. 

Den femte berättelsen - Tystnad 
Den femte berättelsen är en berättelse om tystnad, om det som inte 
berättades. Här talar de anställda, eller rättare sagt, de talar om att de inte 
talade om facket. Från företagets sida är det själva tystnaden som är talande. 

Förutom de uppenbara fördelar i form av sociala skyddsnät som fanns 
för personalen om de inte gick med i facket verkar respekten för företaget ha 
varit en orsak till att de anställda inte diskuterade facket. Om företags
diskursen inte tillät att man talade 0111 upplevda orättvisor bör det ha 
inneburit att man inte heller fann gemenskap kring den typen av frågor. Att 
diskussionen inte kunde föras öppet innebar att eventuella problem indivi
dualiserades och såväl framgångar som motgångar tillskrevs den enskilda 
individen. 

Vad är det som inte sägs i det som sägs? Hur märker man att något inte 
sägs? Kan man se tystnader som ett språk eller en berättelse? Jag menar att 
man kan det och att tystnader påverkar kommunikationen mellan människor 
på en arbetsplats. I tystnaders natur ligger att de är svåra att fa syn på och 
belägga. Det är ändå viktigt att diskutera de tystnader vi lägger märke till. 
Enligt Ylva Waldemarsson, som skrivit en artikel om tystnaden som 
tolkningsobjekt, bidrar vi till en indirekt historieförfalskning om vi lämnar 
tystnaden därhän.447 Frånvaron av diskussioner kring vissa ämnen kan inte 
förklaras med att ämnet i sig skulle sakna relevans. Waldemarsson refererar 
till John Gaventa som menar att "tystnaden [är] ett effektivt maktmedel när 
det gäller att undertrycka frågor med en latent konfliktpotential."448 Tystnad 
kan användas som en informell maktmetod. Att inte tala 0111 facket kan ha 

445 Tilly och Scott. Women, work... , s 188. Se även Glucksmann. Cotions and Casuals... 
446 Blomberg. Män i mörker..., s 297. 
447 Waldemarson, Ylva. "Att synliggöra det osynliggjorda. Några tankar om makt och 
maktlöshet." i (red) Blomberg, Eva, Björn Horgby och Lars Kvarnström. Makt och moral. En 
vänbok till och med Klas Åmark. " Linköpings universitet, avd. för historia, 1998, s 24. 
448 Waldemarson, Ylva. "Att synliggöra det osynliggjorda...", s 19. 



fungerat som en markering utan ett tydligt avvisande, vilket skulle ha kunnat 
skada företagets goodwill. 

De personer jag har intervjuat har gärna talat om NK-andan och NK-
familjen, men få har på eget initiativ talat om facket. Även på direkta frågor 
har jag haft svårt att fa några djupgående svar. Det vanligaste svaret var att 
NK:s anställda inte var med i facket, att det inte var vanligt och att man inte 
talade om det, inte ens kollegor emellan. Så här svarade Birgit Påhlsson på 
mina frågor 0111 facket: 

NK:s anställda var ju inte fackföreningsanslutna. [...] Du förstår 
att ur vår synpunkt tog det emot, på något sätt.449 

[...] du förstår i början. Det blev ju infekterat. 

Hur yttrade sig det? Hur märkte man att det blev infekterat. 

Det var mycket hysch-hysch. 

Bland er kollegor? 

Ja. Man vågade nästan inte prata om det. Man visste inte hur de 
andra skulle ha tagit det om man hade pratat om facket. Det var 
väldigt konstigt.450 

Några andra reaktioner från de anställda på frågor om facket: 

Det där vet inte jag så mycket om för jag tror att det var lite 
hysch-hysch. Man kanske var ansluten men man pratade inte om 
det.451 

Jag kände attityden. [...] När jag kände atmosfären som den var, 
så låg jag väldigt lågt. Jag fortsatte aldrig mitt medlemskap i 
Handels.452 

Då [1942] var det nog inte så aktuellt med fackföreningar i det 
här huset.453 

449 Intevju 8 a, s 14. 
450 Interv ju 8 b, s 12. "Början" uppfattar jag som hela 1930-, -40 och -50-talen. 
451 Intervju 2, s 13. 
452 Intervju 9 b, s 3. 
453 Intervju 3, s 3. 



Det var ingen större anslutning alls, vad jag vet. De på våra 
avdelningar, de här äldre människorna... Det var ingen som var 
med i facket där inte. Det talade man inte om. 

Fick man ingen information eller valde man och tyckte inte att 
man behövde...? 

Nej, det pratades inte om det. Jag tror inte att man tänkte att man 
behövde det.454 

Då [före 1960] hade vi heller inte facket, det fanns ju inte, så att 
säga. Det var väldigt fa, och det var väldigt individuellt. Det var 
ju så att NK var ett släktvaruhus.455 

Det var inte så vanligt på NK. Det talades inte om det.456 

Det råder en närmaste kompakt konsensus kring att facket inte var något 
man talade om på NK. Man kan få intrycket av att de anställda inte visste 
vilka ansträngningar Handels gjorde för att värva medlemmar på NK. Det 
kan verka lite underligt eftersom facket, som vi sett tidigare, under kon
flikten 1953 stod vid personalingångarna och delade ut 700 inbjudningar till 
ett fackligt möte, till vilket ett 40-tal försäljare kom.457 Med tanke på att 
antalet försäljare låg på någonstans runt 900, måste många av dem ha fått 
kallelsen i sin hand.458 Det är bara en av de intervjuade som valt att berätta 
om ett fackligt möte på konserthuset och som varit en av dem som hör
sammat kallelsen.459 

I den genomgång jag gjort av NK:s personaltidning har jag inte sett 
några kommentarer om facket.460 1 julnumret 1953, det vill säga efter att det 
första kollektivavtalet för försäljarna just tecknats, och efter att Handels 
under flera månader förklarat varuhuset i blockad för nyanställningar, gjorde 

454 Intervju 4, s 7. 
455 Intervju 7, s 7. 
456 Intervju 10, s 5. 
457 Styrelseprotokoll Handels avd. 20 den 25 september 1953. ARAB 1287: A 2:3. "Handels avd. 
20, styrelseprotokoll 1952-1955" 
458 Se bilaga 1, tabell 2. 
459 Intervju 8 a, s 14. 
460 Systematisk genomgång av vart femte år från 1945 till 1975, samt nerdykningar de år man 
skulle kunna förvänta sig att facket skulle åtminstone nämnas, 1953-54 samt 1931-33. 



direktör Ragnar Sachs en antydan, som man måste känna till konflikten för 
att förstå: 

Även om det har blåst hårda stormar denna höst, vet jag dock 
med mig, att Ni alla äro angelägna om att vidmakthålla den 
goda NK-andan och ytterligare befästa NK:s mer än 50-åriga 
anseende som landets förnämsta varuhus.461 

Detta var den enda kommentar som syftade på konflikten med Handels. De 
anställda blev inte informerade om konflikten genom personaltidningen. Det 
kan ha berott på att personaltidningamas syfte var att skapa gemenskap 
bland de anställda och stärka den kollektiva identiteten och lojaliteten med 
företaget, varför tidningen aldrig behandlade konflikter. Något som stärker 
det antagandet är att personaltidningarna inte heller i samband med löne
reduceringarna 1933-1934 med ett ord nämnde vare sig lönereduceringarna 
eller Handels värvningsförsök. Men även om tystnad rådde kring dessa 
frågor i personaltidningen bedömde NK: s styrelse det som att en total 
tystnad i frågan 0111 facket var fel strategi. Det fanns tillfällen då NK:s 
ledning talade med personalen om facket i syfte att motverka Handels värv
ningsförsök. År 1933 agerade ledningen innan Handels hann kalla till ett 
nytt möte eller komma med några krav. På ett styrelsemöte beslutades att 
ledningen skulle tala direkt till personalen: 

Med anledning av vad sålunda förekommit hade emellertid den 
frågan uppstått, huruvida bolagets ledning för närvarande borde 
vidtaga några åtgärder i saken eller 0111 därmed skulle anstå, till 
dess Handelsarbetareförbundet genom sina representanter 
eventuellt kommer att sätta sig i förbindelse med bolagets 
ledning. Vid övervägande av skäl och motskäl hade man inom 
direktionen kommit till den bestämda uppfattningen, att saken 
redan nu icke från ledningens sida kunde få passera i tysthet.462 

Här var det alltså inte tystnad som gällde, utan som vi sett ovan, ett direkt tal 
till personalen. Det som är intressant i förhållande till frågan om tystnad 
eller inte är att talet föregicks av en diskussion om vilken strategi som skulle 
användas. Skulle man låta saken passera i tysthet eller skulle man från 

461 Sachs, Ragnar. Ledare i Kompanirullan nr 12 1953, s 3. NK:s arkiv B5A:13. 
462 Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 7 juni 1933, § 2. 
A2A:31. 



företagets sida föregå Handels värvningsförsök genom att försöka påverka 

personalen till att även i fortsättningen stå utanför facket? Man valde det 

senare. Var detta den vanliga strategin? Den frågan är svår att svara på men 
jag har vid ett tidigare tillfälle, år 1920, sett att företaget klargjorde sin 
ståndpunkt i förhållande till facket genom att hålla ett möte med personalen, 
som en reaktion mot ett värvningsförsök från Handels.463 Handels hävdade 
att NK:s personal enhälligt hade beslutat att gå med i facket redan 1920. 
Detta nämns inte i NK:s styrelseprotokoll, vilket kan ha inneburit att facket 
trots värvningsförsöken inte upplevdes som ett hot eller att Handels i sitt 
protokoll överdrivit NK-personalens organisationsvilja.464 

Även om NK vid ett par tillfällen talade direkt till personalen om 
vådan av att gå med i facket var det långt - 13 år - mellan dessa båda till
fällen. Det är fullt möjligt att tystnad var den strategi som oftast användes. 

Den kollektiva identiteten för NK: s anställda konstruerades alltså 
såväl av det som sades och det som inte sades. De anställda talade inte om 
facket. Det gjorde inte företaget heller utom i de fall, 1920 och 1933, då det 
ansågs som nödvändigt att möta fackets värvningsförsök. Att inte tala om 
facket var, som jag har förstått det, inte heller uttalat. Man "kände 
attityden",465 eller "visste inte hur de andra skulle ha tagit det om man hade 
pratat om facket."466 

Tystnaden som markering kunde vara nog så tydlig som ett uttalat 
avvisande. Om vi inte försöker tolka tystnaden, menar Waldemarsson, kan 
vi heller inte få syn på motståndet med följden att historiens aktörer framstår 
som viljelösa flyn, som passivt accepterat sin egen underordning.467 Var ser 
vi motståndet hos personalen på NK? Det fanns inga strejker eller stora 
konflikter under perioden. Motståndet mot företagets anti-fackliga strategier 
skymtar möjligtvis genom de personer som avskedades i samband med 
facklig aktivitet, även om orsaken uppgavs vara något annat. Det syns också 
när personalen gick på av facket anordnade möten, och när en del av dem 
faktiskt gick med i facket 1953 och kollektivavtal tecknades. Ett motstånd 
mot facket märks kanske främst i det att de anställda inte organiserade sig. 
Anledningen till det var inte bara rädsla för repressalier från företaget. Det 
företaget hade att erbjuda i form av sociala skyddsnät och pensioner bör ha 

463 Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 25 oktober 1920, § 
2. A2A:18. 
464 NK:s arkiv. Styrelseprotokoll den 17 mars 1920, §17. A2A:18. Handels avd. 20. 
Styrelseprotokoll den 24 mars 1920, § 3. 
465 Intervju 9 b, s 3. 
466 Intervju 8 b, s 12. 
467 Waldemarson. "Att synliggora...", s 24. 



framstått som ett bra alternativ till facket. Facket kunde inte erbjuda något 
liknande. Sammanhållningen inom företaget och NK-andan beskrevs som 
positiv och viktig av de anställda. För NK-andan var facket en splittrande 
faktor. 

Avslutande diskussion 

Inledningsvis ställde jag frågor om hur NK:s berättelser om facket löd samt 
vad de berättelser som NK använde för att knyta försäljarna till sig innehöll. 
Jag frågade mig också hur Handels framställde NK och dess anställda i sina 
berättelser och vilka argument Handels använde för att värva försäljarna på 
NK. För att ett kollektiv ska kunna existera krävs kännedom om kollektivets 
historia och gemensamma öden, någonting som håller ihop människor som 
kanske inte känner varandra personligen och skapar ett 'vi'. Detta är 
berättelsernas funktion.468 

Berättelserna från NK:s ledning handlade om hur NK värnade om sina 
anställda och om vilket högklassigt varuhus NK var. Grunden till allt detta 
var de anställdas ovillkorliga lojalitet. För försäljarna innebar det att de inte 
kunde arbeta under ett kollektivavtal utan måste vara anställda med 
personliga kontrakt. Tillsammans konstruerade dessa berättelser den 
företagsdiskurs som benämndes "NK-andan" och om vilken de anställda 
fick kännedom både i samtal med kollegor och chefer i det dagliga arbetet 
och genom skriftliga medier. Kollektivet "NK-isterna" existerade länge 
under en gemensam företagsstrategi som kan benämnas som patriarkal. 
Patriarkalismen på NK hade en konkret och en diskursiv nivå. Det konkreta 
utövandet av patriarkalismen innehöll olika typer av välfärdsanordningar för 
personalen. Patriarkalismens diskursiva nivå utgjordes av en mytbildning 
kring NK-andan, företagets högklassighet och dess uppoffrande 
företagsledare - patriarken. 

Från Handels avd. 20 kom andra berättelser som talade om vilket 
reaktionärt företag NK var och vilken skräck för facklig organisering före
taget hade satt i sina anställda. Dessutom kom från det hållet berättelser om 
att kvinnor inte tog sitt arbete på allvar utan borde lära sig att betrakta sitt 
arbete på samma sätt som män. Facket stod i motsättning till patriarka
lismen, generellt och på NK, och upplevdes som ett hot av företags
ledningen. Däremot var Handels syn på gifta kvinnor som yrkesarbetare mer 
konservativ och uppdelningen mellan yrkeskvinna/husmoder är i deras 
texter starkare. Synen på kvinnor som lönearbetare skilde sig mellan NK och 

468 Thörn. "Från medvetande till diskurs..." Se kapitel 1 ovan. 



Handels. Som jag visat i tidigare kapitel talade NK väl om gifta kvinnor som 
arbetskraft och hade också många kvinnor på chefspositioner upp till en viss 
nivå. Ett av få mer kritiska uttalanden om gifta, deltidsarbetande kvinnor 
kom från NK:s fackklubbsordförande och gällde det sena 1960-talet.469 

På en konkret nivå har jag visat hur det patriarkala ledningssystemet 
under påtryckningar från facket gick mot sin upplösning. Kollektivavtalet 
sågs exempelvis av företaget som en anledning att avveckla pensionskassan, 
till en början endast för kollektivavtalsansluten personal. Så småningom 
upphörde systemet helt. Det skedde parallellt med att det allmänna pensions
systemet byggdes ut och kan därför inte enbart knytas till fackets påverkan. 

Praktiskt sett kan det förefalla en smula underligt att facket upplevdes 
som så hotande. Vad skulle hända om NK tillät försäljningspersonalen att 
arbeta under kollektivavtal? Som direktör Ragnar Sachs påpekade, var det 
inte kollektivavtalsformen som sådan NK var motståndare till - det var just 
försäljningspersonalen som den inte lämpade sig för. Det blir lättare att 
förstå detta förhållningssätt om vi ser problemet kopplat till företagets behov 
av en lojal försäljningspersonal vars uppgift var att agera NK:s ansikte utåt 
och garantera företagets rykte och lönsamhet. Kollektivavtalet och det 
fackliga medlemskapet skulle inlemma försäljningspersonalen i en annan 
gemenskap än "NK-isternas", och utgöra ett hot mot företagsdiskursen. Mot 
bakgrund av detta är det lättare att förstå att företagsledningen på NK 
kämpade för att inte släppa in facket i själva hjärtat av varuhuset, och där
med bli tvungna att släppa på den patriarkala kontrollen över försäljarna. 
NK lyckades hålla facket borta ända till 1953. Ledningen använde både 
konkreta hot om indragna förmåner och diskursiva argument om lojalitet 
och företagsanda. Berättelser om NK-andan utgjorde stommen i patriarkal-
ismens diskursiva nivå. Dessutom lyckades man skapa en tystnad kring 
fackliga frågor bland de anställda. 

Motståndet mot den patriarkala kontrollen fanns bland företagets 
anställda, kanske i högre grad än vad som skymtar i denna studie. Vissa 
delar av personalen bevistade fackliga möten från 1920 och framåt, även om 
det inte ledde till fackligt medlemskap. Förespråkare för facklig aktivitet 
fanns inom personalen. Vid ett par tillfällen avskedades dessa i samband 
med fackliga värvningsförsök; orsakerna uppgavs vara stöld eller grov 
förseelse. Efter att kollektivavtalet för försäljarna hade tecknats 1953 och 
drygt 20 % av försäljarna gått med i facket, började konkret det patriarkala 
systemet i form av interna välfärdssystem för personalen att avvecklas. 
Även de diskursiva nivåerna i den patriarkala företagsstrategin gick mot sin 

460 Intervju 3, s 4. 



upplösning även om NK på olika sätt försökte bibehålla NK-andan och 
bilden av NK som ett högklassigt företag. 

Den kollektiva identiteten - NK-ist - konstruerades med hjälp av 
berättelser från olika håll om företaget. De berättelserna nådde personalen i 
varierande grad. Den berättelse som gick ut på att kvinnor inte tog sitt arbete 
på allvar hade sitt ursprung i facket. Även om den berättelsen inte delades av 
företaget visar den vilka genusdiskurser och genuspraktiker som verkade i 
samhället vid den tidpunkten. Företagets sociala praktik bidrog till att för

ändra dessa. 
Av de berättelser jag tagit upp kom en del från de anställda själva, en 

del från företaget och en del från facket. Den kollektiva identiteten konstrue
rades inte uteslutande genom företagsdiskursen, även om de interna 
berättelserna var viktiga. Som vi sett riktades berättelserna inifrån företaget 
inte bara mot företagets anställda utan också utåt, mot facket och pressen. 
De fackliga berättelserna om NK nådde de anställda, antingen genom 
fackliga möten eller genom artiklar i pressen. 

På samma sätt som facket var ett hot mot NK-andan var NK-andan ett 
hot mot facket. Så länge den hölls levande var det svårt att få NK-personalen 
fackligt organiserad. NK-andan kan inte ensamt förklara den låga organi
seringsgraden bland NK:s personal. Men 0111 vi ser NK-andan som en del av 
en större arbetsplatskultur där hot om repressalier mot den som gick med i 
facket fanns och konkreta patriarkala välfärdssystem i form av utbildning, 
intressekontor och pensionskassa ingick är det lätt att förstå att många 
anställda valde företagets linje i stället för fackets, när de nu var tvungna att 
välja. Och det var de, eftersom företagets inställning till facket var negativ. 

Det fanns en ömsesidighet i patriarkalismen, även om relationen inte 
var jämlik. Den innebar kontroll och risk för godtycklighet från arbets
givarens sida men innehöll också ett socialt skyddsnät och möjlighet till 

hjälp i olika situationer. 
Hade det faktum att så många av NK:s anställda var kvinnor någon 

betydelse för hur patriarkalismen utövades? Jag vet inte det. Harriet Bradley 
skriver att det i slutet av 1800-talets England var vanligt med paternalistiskt 
styrda fabriker där många unga kvinnor arbetade.470 Men patriarkalismen 
var ju vanlig även i miljöer där de flesta arbetarna var män. Den patriarkala, 
och individualiserande synen på den anställde kanske till och med innebar 
att kvinnor hade större möjligheter till karriär? Man behövde inte vara man 
för att på NK nå, åtminstone de lägre chefspositionerna. 

470 Bradley. Men's work, women's work, s 165. 



5. "Jag tror på trikå med hela mitt jag": meningen med 
kläder för försäljare på NK 1939-1969 

Inledning 

I denna delstudie behandlas varans betydelse för försäljarnas yrkesidentitet. 
Försäljarnas relationer till varorna var tätt sammankopplade med kunderna, 
som också har en stor plats i detta kapitel. Källmaterialet består, förutom av 
intervjuer, av dokument och tidningsklipp ur ett privat arkiv 0111 Bohus 
Stickning samt material ur NK:s arkiv, varukataloger från NK och till viss 
del fackligt material. Tidsperioden i den första delen rör sig över 1940-, 
1950- och 1960-talen då de intervjuade arbetade på NK. Den andra delen 
behandlar perioden 1939-1969 då föreningen Bohus Stickning var aktiv. 

Vilken betydelse hade varan för den som arbetade med försäljning och 
vad var det som gav varan dess mening? Vilken betydelse hade varan för 
försäljarens yrkesidentitet? De frågor som behandlas kretsar kring för
säljarnas relationer till varorna och kommer att analyseras utifrån ett genus-
och klassperspektiv. Både varor och kunder tillhörde ofta ett mer privile
gierat samhällsskikt än försäljarna. Som jag har visat var det viktigt för 
företaget att de försäljare som arbetade där gav sken av medelklass, oavsett 
vilken bakgrund de hade.471 Många varor var omöjliga för försäljarna att 
köpa för den lön de fick för sitt arbete och kunderna (som kunde köpa 
varorna) rörde sig i sammanhang där försäljarna bara undantagsvis hade 
tillträde. 

Syftet med denna delstudie är dels att diskutera varors betydelse för 
försäljarnas arbete och yrkesidentitet och dels att genom exemplet Bohus 
Stickning belysa relationerna mellan en speciell vara och konstruktionen av 
yrkesidentitet för försäljerskor på NK. 

Delstudien består av två delar. Den första behandlar klädförsäljarnas 
relationer till de varor de sålde. Fanns det något speciellt med att sälja kläder 
på NK och vilken betydelse hade det i så fall för dem som arbetade med 
försäljning? Här behandlas frågan om varans betydelse för vem, kvinna eller 
man, som kunde sälja den. Man kan kalla det för den genusarbetsdelning 
som styrdes av 'karaktären' på varan. Dessutom behandlas kopplingarna 
mellan kläder som vara, kunderna och försäljarnas yrkesidentitet. 

471 Se kapitel 2 & 4 ovan. 



Den andra delen av artikeln exemplifierar relationerna mellan varan 
och försäljaren genom att titta närmare på en specifik vara, de som lyxvaror 
avsedda handstickade plaggen från Bohuslän. Föreningen Bohus Stickning 
startades som ett nödhjälpsarbete 1939 och understödde produktion och 
distribution av stickade plagg tillverkade av kvinnor i Bohuslän. Föreningen 
leddes av landshövdingskan Emma Jacobsson. I de intervjuer jag gjort 
nämndes Bohus Stickning flera gånger som ett exempel på en vara 
försäljerskorna hade speciella känslor inför att sälja. Såväl varans ursprung, 
produktion och design som de kunder som köpte den beskrevs i positiva 
ordalag av de försäljerskor som arbetat med den. Dessutom gav försälj
ningen en god förtjänst eftersom varan var dyr och försälj erskorna hade 
provision. Denna del utforskar relationerna mellan en vara av hög 
distinktion och konstruktionen av yrkesidentitet i skärningspunkten mellan 
konsumtion och produktion. Bohus Stickning kommer att följas från de 
kvinnliga arbetarklassproducenterna via försälj erskorna på NK till kvinnliga 
konsumenter ur samhällets övre skikt. Arbetet med försäljningen står i 
fokus, men både producenter och konsumenter kommer att tas i beaktande. 

Meningen med kläder 
Mycket av forskningen kring saker eller varor rör konsumtion och kon
sumenter. Konsumenterna ses i sådan forskning som medproducenter i 
skapandet av varors mening och konsumtionen ses som ett sätt att 
kommunicera, som en typ av icke-verbalt språk.472 Varor ses som identitets-
skapande och kan laddas med olika typer av mening. Mary Douglas och 
Baron Isherwood menar, i en för forskningsfältet tidig studie, att "being fit 
for consumption means an object being fit to circulate as a marker for 
particular sets of social roles".473 Själva tingen är i sig neutrala. Det är deras 
användning som laddar dem med social mening.474 Detta ligger i linje med 
Pierre Bourdieus syn på konsumtion som en del i en kommunikations
process som förutsätter en kännedom och bemästrande av ett kodsystem. 

472 Se exempelvis Aléx, Peder och Johan Söderberg (red.), Förbjudna njutningar - spår från 
konsumtionskulturens historia i Sverige. Stockholm 2001. Appadurai, Arjun. The Social Life of 
Things. Commodities in Cultural Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge 1986. 
Bourdieu. Pierre. Distinction. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1984. 
Douglas, Mary och Baron Isherwood. The World of Goods: Towards an Anthropology of 
Consumption. Routledge, London and New York 1993. Du Gay, Paul, Stuart Hall, Linda Jones 
och Keith Negus. Doing Cultural Studies. The story of the Sony Walkman. Sage. London mfl 
1997. De Grazia, Victoria och Ellen Furlough (red) The Sex of Things. Gender and Consumption 
in Historical Perspective. University of California Press. Berkeley 1996. 
473 Douglas och Isherwood. The World of Goods..., s xxiii. 
474 Douglas och Isherwood. The World of Goods..., s xv. 



Han menar att förmågan att se är en funktion av kunskap.475 Eftersom 

konsumtion handlar om kunskap, utesluts den som inte har kunskap från 
möjligheterna att kommunicera och vi får olika grupper av invigda eller 
uteslutna. Konsumtion blir då ytterst en fråga om makt där den som sitter 
inne med större kunskap om tingens mening har ett övertag. Kunskap om 
exempelvis klädkoder kan öppna dörrar till både högre positioner i arbetet 
och vara en tillgång i andra samhälleliga sammanhang. 

Sociologen Diana Crane menar att kläder, som en av de mest synliga 
formerna av konsumtion, spelar en viktig roll i konstruktionen av identitet 
och som markör av social status och genus.476 Sättet vi klär oss hänger 
intimt samman med det sociala system vi lever i. Kläderna är en del av en 
socialisationsprocess där vi från barnsben lär oss vad som passar och inte 
passar sig att ha på sig vid olika tillfällen. De spelar en stor roll i våra 
relationer både till oss själva och andra.477 Kläder ger, som Giddens har 
uttryckt det, identitetens berättelser en yttre form.478 

Kläder och mode kan, i linje med Bourdieus syn på konsumtion, ses 
som ett kodsystem som kräver kunskap av såväl bäraren som betraktaren. 
Detta kodsystem är i vårt samhälle ofta klass- och genusbaserat. 

Kläder som vara 

Kroppskontakt och ekonomi - varor och genusarbetsdelning 
Vilken betydelse hade varan på varuhuset NK för vem, kvinna eller man, 
som sattes att sälja den? Uppenbart är att olika varor har och hade olika 
genuskodning, inte bara när det gäller användaren. Genusarbetsdelningen 
bland försäljare i detaljhandeln är än idag sådan att män oftare än kvinnor 
säljer exempelvis TV- och radioapparater, vitvaror, bilar och möbler medan 
kvinnor i större utsträckning säljer kläder, mat och billigare hushålls
artiklar.479 På NK arbetade män under den undersökta perioden mest med 
försäljning av Radio-TV, möbler och herrkonfektion och kvinnor med 
presentartiklar, livsmedel, dam- och barnkläder. På en del av NK:s avdel
ningar, t ex Herrekipering, arbetade både kvinnor och män som försäljare.480 

475 Bourdieu. Distinction..., s 2 f. 
476 Crane. Fashion and its Social Agendas..., s 1. 
477 Se exempelvis Entwistle. The Fashioned Body..., kapitel 3 "Fashion, Dress and Social 
Change." 
478 Giddens. Modernitet och självidentitet..., s 78. 
470 Hedenborg & Åmossa. "Kring kassaapparaten...", s 22. 
480 Se alla intervjuer, särskilt intervju 7, s 4 & 11, intervju 10 a, s 2 f. 
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Två faktorer kan ha inverkat på vem som sålde vad på NK:s 
klädavdelningar. Den ena handlar 0111 varomas genuskodning. Män sålde 
'manliga' kläder till män och kvinnor sålde 'kvinnliga' kläder till kvinnor. 
Men den uppdelningen stämmer inte helt eftersom det exempelvis var 
vanligt att kvinnor arbetade med att sälja skjortor och herrunderkläder. En 
tes som lagts fram av den australiensiska historikern Gail Reekie är att det 

var graden av fysisk närhet mellan försäljare och kund, mer än varans genus 
som var bestämmande för vem som kunde sälja vad.481 Jag menar att det 
dessutom var en fråga 0111 ekonomi. Eftersom försäljarna hade provision på 
försäljningen tjänade man mer 0111 man sålde dyrare varor. När det gällde 
herrkläder var det tydligt att männen föredrog och fick sälja de dyrare 
kostymerna medan kvinnor istället hänvisades till de billigare ekiperings-
artiklarna. 

Få har, såvitt jag vet, skrivit om relationen mellan varor och de som 
arbetade med försäljning. Gail Reekie har dock hävdat att det i de tidiga 
varuhusen var viktigt att varans genus och försäljningspersonalens kön 
stämde överens.482 Hon menar att feminiseringen av arbetsstyrkan inom 

481 Reekie. Temptations. Sex, Selling..., s 66. 
482 Reekie. Temptations..., s 65. 



detaljhandeln runt förra sekelskiftet inte bara hade att göra med efterfrågan 

på billig arbetskraft utan också på expansionen av varuhusens 'kvinnliga' 
avdelningar. För att upprätthålla den sexuella anständigheten behövde man 
helt enkelt kvinnor som kunde sälja 'kvinnliga' varor till kvinnor; det gällde 
särskilt varor som krävde provning och kroppslig kontakt mellan försäljare 
och kund.483 

..., rather than a direct equation between commodity and sales
person, it was physical contact with the goods and social 
conduct with the customer that determined the sexual division of 
labour in the drapery store. The commodity acted as a cultural 
mediator, a vessel of sexual meanings, establishing in the store 
the strict guidelines of heterosexual conduct.484 

Varan spelade en stor roll som uttryck för genusrelationema inom varuhuset 
men det var inte varan som sådan eller användarens genus som hade störst 
betydelse för vem som kunde sälja den. Reekie betonar istället kontakten 
mellan försäljare och kund och vilken grad av fysisk närhet som krävdes 
dem emellan vid transaktionen av varan. Detta skulle kunna förklara varför 
herrkonfektionsavdelningen på NK ända in på 1960-talet hade uteslutande 
manliga försäljare, medan det på herrekiperingen arbetade flest kvinnor. 
Eftersom man på herrkonfektion sålde kostymer och byxor som krävde 
provning och måttagning, dvs kroppskontakt mellan försäljare och kund, 
kan det ha ansetts vara lämpligt med manliga försäljare. På herrekiperingen 
där man sålde skjortor, slipsar och herrunderkläder gick det däremot bra att 
ha kvinnliga försäljare. Detta trots att kalsonger vid en första anblick kan 
verka intimare än kostymer. Skillnaden var att försäljningen av kalsonger 
inte krävde kroppskontakt. Det kan dessutom ha varit så att ett betydande 
antal kvinnor handlade underkläder och skjortor till sina män, eftersom 
dessa inte krävde provning och fysisk närvaro av männen. 

Ett exempel som styrker Reekies antaganden är en händelse som 
inträffade när NK under somrarna på 1950-talet hade en liten filial på ön 
Sandhamn i Stockholms skärgård. Där arbetade försäljare från varuhuset 
inne i stan. Arbetsuppgifterna blev bredare och försäljerskor som inte i 
vanliga fall arbetade med herrkonfektion fick nya arbetsuppgifter. En 
försäljerska som arbetade i Sandhamnsbutiken på 1950-talet berättar i en 

483 Reekie, Temptations..., s 66. 
484 Reekie, Temptations..., s 67. 



intervju om hur osäker hon kände sig inför uppgiften att ta mått på manliga 
kunder i samband med en försäljning av byxor. 

Jag kommer ihåg när de kom in: "Ja, sa jag, jag måste tillstå att 
jag är lite rädd för att göra det här." Det var ju mycket bättre än 
att vajsa till det. Det var en mycket stor, tjock man, och han 
skulle ha ett par byxor. Jag skulle mäta honom runt. När jag 
kom fram till magen så släppte jag måttbandet varje gång 
(skratt). Jag tyckte det blev så..., förstår du?485 

Försälj erskan beskriver hur svårt och ovant det kändes för henne att ha nära 
fysisk kontakt med en manlig kund. Precis som Reekie menar var det inte 
själva varan utan kroppskontakten mellan försäljerska och kund som hade 
betydelse. I det här fallet gjorde den fysiska kontakten att försäljerskan 
kände sig osäker. 

När kvinnliga försäljerskor så småningom, i början av 1960-talet, 
släpptes in på avdelningen för herrkonfektion var det, märkligt nog, just för 
att sälja byxor.486 Om den fysiska närhet som krävdes mellan försäljare och 
kund var en anledning till att kvinnor inte arbetade med försäljning av 
herrbyxor fick det argumentet ge vika för ett tyngre argument till varför 
kvinnor borde släppas in på avdelningen för herrkonfektion. De manliga 
försäljarna ville inte sälja byxor när de kunde sälja kostymer eftersom 
byxorna var billigare och gav sämre provision. Argumentet för att hålla 
kvinnonia borta från kostymförsäljningen var inte fysiskt utan ekonomiskt 
och varans genuskodning konkurrerades ut av ekonomiska skäl till att 
kvinnor eller män sålde en viss typ av plagg. En av försäljarna på 
avdelningen berättade: 

Just på herrekiperingen har det varit väldigt mycket kvinnor. 
Men man skiljer på herrekipering och på konfektion, där det är 
lite tyngre. Där har det, tidigare, när jag var säljare, varit 
uteslutande män. Men det var så att män ville inte gärna sälja 
byxor, för att det var knöligt och tog lång tid. Säljaren hade 
provision. Då kom man på att kvinnor är ju mycket tåligare, och 
de är inte intresserade av att tjäna pengar. Så då anställde man 
kvinnor för att sälja byxor. Och då gick det jättebra. Men så fort 

485 Intervju 8 a, s 13. 
486 Detta motsäger inte Reekie eftersom hon i det aktuella kapitlet skriver om perioden 1900-
1930. Reekie, Temptations..., "Sexed commodities", kapitel 4. 



en kvinna var över och sålde en kostym, då var det ett jäkla 
kackel ibland männen. Det var ett intrång i männens värld. Men 
idag är det lite annorlunda. Idag är det inte så. Men jag kommer 
ihåg det här när man anställde kvinnor for att sälja byxor. 

År det sextiotal vi pratar om nu? 

Ja, nu är det sextiotal. När kvinnor gjorde intrång på NK:s 
herrkonfektion och tog hand om byxavdehiingen. Jag kommer 
också ihåg när de här kunderna kanske ville titta på en kostym. 
Då kunde ibland konflikt uppstå. När kvinnorna plötsligt inte 
var bland byxoma utan insåg att "det är ju bättre att sälja 
kostymer för det tjänar jag mer pengar på." Då blev det 
konflikt.487 

Enligt försäljaren anställdes kvinnor för att sälja byxor eftersom de var 
tåligare och "inte intresserade av att tjäna pengar". Han medger emellertid 
att det uppstod konflikter mellan de kvinnliga och manliga försäljarna när 
kvinnorna upptäckte att det var bättre att sälja kostymer eftersom de tjänade 
mer på det. Det kan verka som en motsägelse men speglar kanske helt enkelt 
att föreställningen om att kvinnor inte var intresserade av att tjäna pengar 
inte stämde i praktiken. 

Enligt Gail Reekie var varomas sexuella mening det som gjorde 
manliga försäljare oroade över att kvinnor släpptes in på tidigare manliga 
försäljningsområden.488 1 det här exemplet verkar det snarare vara en oro för 
minskad förtjänst som gjorde att män ville behålla kostymerna som sitt 
område. Förklaringen kan ligga i att Reekies undersökning gäller en annan 
tidsperiod, 1900-1930, medan exemplet ovan är hämtat från 1960-talet. I 
botten ligger föreställningar om att kvinnor borde tjäna mindre än män. I ett 
yrke där kvinnors och mäns arbetsuppgifter i övrigt var lika kan den högre 
förtjänsten ha varit en del av maskulinitetskonstruktionen för de manliga 
försäljarna och ett sätt att hålla ett avstånd till de kvinnliga försäljarna. 

Stig Forss var avdelningschef på avdelningen för herrkonfektion i 
mitten av 1960-talet. Han menar, precis som försäljaren i citatet ovan, att det 
var svårt att få de manliga försäljarna att ta sig an försäljningen av byxor 
eftersom kostymerna både hade högre status och gav bättre provision. Han 
berättade att han var den som tog initiativet till att anställa den första 

487 Intervju nr 2, anonym manlig försäljare, s 9. 
488 Reekie, Temptations..., s 67. 



kvinnan på herrkonfektion. Bakgrunden var, i linje med citatet ovan, de 
manliga försäljarnas ovilja att ta sig an byxförsäljningen. 

Vem fick idén att anställa den första kvinnan? 

Det vill jag påstå att det var jag. 

Har tänkte du då? 

Det var därför att det var så svårt att fa killarna att stå där. Det 
var sommarbyxor, jeans, shorts och badbyxor och sådant. De 
tyckte att det var för pluttigt. På den tiden gjorde man status
skillnad på vad man gjorde. Det [byxförsäljningen] passade inte 
killarna, så de diskarna stod jämt tomma. Man fick tjata på dem 
att "nu ska du stå där", och de stod där en liten stund men sedan 
skyllde de på att: "Nej, jag är ju upptagen med en kund. Jag 
säljer en kostym", och sådär. Då sa jag att "nu ska vi försöka 
med en dam." 

Hade man inte ansvarsområden? 

Jo. 

Men det var någon som hade byxorna som sitt ansvarsområde? 

Det var ingen som ville ha det, så det var svårt. Men när fru 
Edmund blev anställd så stod hon där så troget. Hon hade haft 
en egen liten barnshop. Det var mest byxor hon sålde så det 
passade henne alldeles utmärkt. 

Så då skötte hon allt det, i stort sett? 

Ja, praktiskt taget. Kontakterna med inköparna och information 
om vad som var bra och vad som var dåligt, uppläggningen, och 
lite grann bemanningen också. Hon kom och sa till "Jag behöver 
faktiskt en hjälp till."489 

Den extra hjälpen kom från kvinnliga försäljare som kallades in från andra 
avdelningar.490 Det gjorde att de manliga försäljarna kunde koncentrera sig 
på att sälja de varor, kostymer och överrockar, som hade högre status och 
var dyrare, vilket gjorde att de fick mer provision och högre lön än de 
kvinnor som arbetade på samma avdelning. Försäljarna utryckte tydligt att 
de inte hade lust att sälja varor som uppfattades ha lägre status och lägre 

489 Intervju 9 b, s 7-8. 
490 Intervju 9 b, s 8. 



pris. De manliga försäljarnas yrkesidentitet var i det här fallet kopplade till 

status och högre lön. 
Herrkonfektionsavdelningen var en av de avdelningar som längst 

behöll ett individuellt provisionssystem. När det övriga varuhuset i slutet av 

1960-talet gick över till ett grupprovisionssystem, i vilket provisionen för en 
avdelning slogs ihop och delades mellan dem som arbetade där, behöll vissa 
avdelningar ett individuellt system. Det var avdelningarna för herr
konfektion, möbler och radio-TV; Där arbetade nästan uteslutande manliga 
försäljare med höga provisioner.491 Det är tydligt att det, trots att 
befattningar och arbetsuppgifter betecknades på samma sätt för kvinnor och 
män, fanns sätt för manliga försäljare att, med stöd från företaget, 
upprätthålla en distinktion gentemot de kvinnliga. 

På avdelningar för damkläder arbetade mest kvinnor under hela under

sökningsperioden. Genuskodningen av de kvinnliga kläderna var stark. I 
personaltidningen Rullan beskrevs 1961 trikå som själva essensen av den 
nya kvinnligheten. 

- Jag tror på trikå med hela mitt jag och bär det alltid själv, 
säger Damtrikås inköpschef, Birgit Påhlsson. Hon köper också 
in blusar och kjolar med det är en annan historia. Hon kan det 
också. Men trikå älskar hon personligt och på ett positivt sätt, 
som värvar ständigt nya anhängare av detta ljuvliga mode. 

Om något är kvinnligt, så är det väl den moderna trikån, säger 
hon. Den är smidig, mjuk, följsam. Den blir snabbt något 
personligt för bärarinnan, ty den anpassar sig till henne. Trikå 
hör ihop med den moderna kvinnan, antingen hon är yrkes- eller 
hemarbetande. Det är trivsamt, lättvättat, behöver aldrig strykas, 
finns i så många klädsamma modeller och färger.492 

Trikå var något "kvinnligt". Det som gjorde den kvinnlig var att den var 
följsam och anpassade sig efter bärarinnans kropp. I motsats till den 
'manliga' kostymen som låg som ett skal utanpå kroppen och dolde, snarare 
än framhävde, dess former. Annat som passade den "moderna kvinnan" var 
att materialet var lättskött och inte krävde arbete i form av strykning. Den 
moderna kvinnan som skymtar fram bakom citatet var mjuk och följsam, 
men också hårt yrkesarbetande. 

491 Intervju 7, s 4. 
492 "Jag tror på trikå" osignerad artikel. Rullan tidigt 1960-tal. Pressklipp ur Birgit Påhlssons 
privata arkiv. 



Kvinna provar klänning 
med hjälp av två måttbands-

försedda försäljerskor. 1950-

tal. Bild ur NK:s bildarkiv. 

Fotograf Erik Holmén. 

De försäljerskor och försäljare som arbetade med att sälja kläder hade olika 
relationer till varan. Ett par menade att en duktig försäljare skulle kunna 
sälja vad som helst men de flesta betonade att de hade en personlig relation 
till kläder och att de valt yrket utifrån sitt klädintresse. 

Sådan vara, sådan kund - kläderna, kunderna och yrkesidentiteten 
Vad hade varan för betydelse för försäljarens yrkesidentitet? På NK var 
klasskillnaden mellan kund och försäljare ofta stor, större ju längre tillbaka i 
tiden vi går. Detta gällde särskilt dyra, lyxbetonade varor som de vackra lyx-
plaggen i exklusiva garner från Bohus Stickning. Gemensamt för alla 
intervjuade var att de i relation till frågan om vad det innebar att sälja kläder 
spontant berättade om sina relationer till kunderna. Kontakten med kunderna 
var en viktig del av jobbet och flera försäljare betonade att de hade 
personliga relationer till kunderna. 



Stig Forss, försäljare och senare avdelningschef på avdelningen för 

herrkonfektion berättade att han skapat privata relationer till flera kunder, 

och att detta var något som företaget uppmuntrade genom att ge visitkort till 
försäljarna.493 

På morgnarna satte man på sig en snygg kostym, skjorta och 
slips, och tänkte: "Vad skönt, nu ska jag få gå ner och träffa 
kunderna igen." Verkligen. Jag fick många vänner ibland 
kunderna. Det var många som jag blev hembjuden till. Till Jarl 
Kulles femtioårskalas på Operakällaren blev jag bjuden. 

Han handlade av dig? 

Ja, det gjorde han. På senare år även Mogren, på Astra. Han var 
verkställande direktör på Marabou, när jag lärde känna honom. 
Han ringde alltid innan han kom och frågade 0111 jag fanns på 
plats. Han var en upptagen man. Det var även andra, okända 
människor, som jag träffade ofta. Så länge jag var säljare var det 
jättefmt. Det kändes skönt. Jag försökte faktiskt att jobba i den 
linjen. Företaget försåg oss med visitkort, och det delade jag ut 
mycket flitigt.494 

Att kunderna hade en annan status än försäljaren och att det var viktigt 
framgår i citatet ovan. För Stig Forss hade även märket på kläderna 
betydelse. Men det var en betydelse som hängde ihop med de kunder 
märkena lockade till avdelningen, de kunder som hade hög status och kunde 
köpa dyra plagg. 

Vi hade ju Stockholms flesta prestigemärken. Både de italienska 
och de engelska. Det drog förstås till sig de kunder som hade 
gott om pengar och som kunde mycket om kläder. Så det var 
aldrig någon anledning att förklara bort saker och säga: "Jo, men 
det sitter bra", 0111 det inte gjorde det. Ett stående argument som 
jag använde mig av var: "Utifrån ser det väldigt bra ut, så här 
ska det se ut. Hur känns det, trivs Ni i det här?" Då kom det ju 
en rad anmärkningar. Längden var en halv centimeter för lång 
eller för kort. När det kom till sådana petitesser, då kunde jag 
knappast hålla mig. Då sa jag ofta så här: "Om vi ska ändra en 
halv centimeter försvinner det i sömmen och Ni ser ingen 

493 Jag vet inte om det gällde alla eller bara vissa avdelningar och positioner. 
494 Intervju 9 b, s 9. 



skillnad". Ibland accepterade kunderna det argumentet. Men det 
var aldrig någon framgång i att säga emot kunden, utan snarare i 
att hålla med kunden. Även 0111 man visste att det här var ju 
alldeles fel. Det var bara att låta dem själva bestämma. 

Hade kunderna god smak? 

Ja, det hade de. Det var kunder som ofta rörde sig utomlands. 

Så de tog inte fel skjorta till fel slips... ? 

Mycket sällan. Tyvärr var det nog så att både jag och mina 
kollegor klassade kunden lite grann efter hur han var klädd. Man 
tänkte som säljare, "var ska man börja?" Och det var ju med att 
dyka på dem som såg eleganta ut. "Han betalar mycket, då kan 
jag sälja ett dyrt plagg."495 

Att veta hur ärlig man kunde vara var en balansgång för försäljaren som 
krävde kunskap om kunden.496 Stig Forss sa först att det inte fanns någon 
anledning att säga att kläderna satt bra om de inte gjorde det, detta eftersom 
kunderna i regel hade stora kunskaper om kläder. Samtidigt betonade han att 
det inte var någon mening att säga emot kunden. Å ena sidan skulle för
säljaren vara ärlig men å andra sidan skulle han inte säga emot kunden, om 
kunden väl hade bestämt sig. 

Dyra kläder gav en högre provision till försäljaren, och den typen av 
försäljningar var välkomna eftersom de höjde lönen avsevärt.497 Det är svårt 
att separera arbetet med försäljning från kontakten med kunderna. Att 
kunderna var av en annan klass och ekonomisk ställning hade även konkreta 
betydelser för försäljarna som genom provisionssystemet tjänade mer ju 
dyrare plagg de sålde. Försäljerskan Lilly Ångman uttryckte sin irritation 
över att NK på 1960-talet gjorde satsningar på lågpriskläder tillverkade i 

" Intervju 9 b, s 11. 
496 På NK-skolan var man medveten om detta och försökte att med hjälp av ett porträttgalleri 
utarbetat av psykologer lära elevenia hur de skulle bedöma kundernas sociala status. Se kapitlet 4 
ovan. 
497 Enligt det fackliga avtalet tjänade en försäljare över 28 år med maximal branschvana (6 år) 
1300 kr /mån 1966. Till det tillkom provision på ca 1 % av försäljningen plus en extra provision 
på speciellt svårsålda varor. Dessutom fanns individuella lönetillägg. Allt detta innebar att 
lönerna var varierande och i efterhand svårbestämda. Enligt lönekamrer Åke Gustavsson kunde 
provisionen under 60-talet uppgå till 10-12 kr/timme. Detta skulle innebära att grundlönen mer än 
fördubblades av provisionen. Intervju 7, s 4. Kollektivavtal 1966, bilaga lönetabell 1966. Ur 
ARAB, Handels avd 20 F 08 027. Jämförelsetabell gällande P-provision för avd 1112 1 kvart. 
1968 och 1969, ARAB Handels avd 20 F 08 031. 



Hongkong. På frågan om hon tyckte att det fanns något speciellt med att 

sälja kläder och om varan hade någon betydelse svarade hon: 

Ja, det är klart. Det måste man väl säga att den [hade]. Det var ju 
det exklusiva och allting, men så småningom kom man ner i 
lägre prisklasser. Det var när man började köpa ifrån utlandet. 
Så det kände man skillnad for. Ibland tyckte man att inköparna 
var knäppa, kanske. Eftersom man satsade så väldigt hårt bara 
för att man fick köpa en billig vara, vilket inte sålde så mycket. 
Till slut stod man nästan och klippte bort lappen som det stod 
Hongkong på. Istället för att sälja till billigt pris, var det bättre 
att kasta det än att stå här och jobba med någonting som inte 
inbringade några kronor. Så var det på den tiden, det var inköp 
som bestämde. Vi skulle bara sälja.498 

När NK satsade på import av varor från lågprisländer som Hongkong som 
ingen ville köpa sågs det som ett brott mot NK:s traditioner och 
försälj erskan upplevde det som att hennes yrkesidentitet blev reducerad. 
Detta i motsats till den yrkesstolthet som annars betonades i samband med 
försäljning av 'fina' varor. 

Priset på varorna och kundenias status hade en direkt inverkan på 
försäljarnas löner och var alltså sammanlänkade med varornas kulturella 
betydelse. Kläder var och är en personlig och identitetsskapande vara. Att 
försäljningen var personlig och att de kom kunderna nära var något som 
försäljarna betonade. Trots att försäljarna stod under de flesta kunderna i 
samhällshierarkin, hade de inflytande på hur kunderna skulle framställa sig 
själva genom sin kunskap om kläder. Maj-Britt Bergström, som arbetade 
som försäljerska på avdelningen för damtrikå under andra hälften av 1950-
talet, berättade om vad hon upplevde som speciellt med att sälja kläder. 

Du har ju jobbat med att sälja olika saker. Tycker du att det 
fanns någonting speciellt med att sälja kläder? Som skilde sig 
från det andra. 

Ja, det är ju roligt. Tänk vad roligt det är när man får en kund 
som kommer in och är alldeles vilsen och inte vet vad hon ska 
sätta på sig. "Det är så hemskt, det är så förskräckligt, jag vet 
inte vad jag ska ha och jag kan ingenting 0111 färger", säger 
kunden, och så tittar man på den personen, ungefär vad man kan 

498 Intervju 3, s 5. 



föreslå. En del är så rädda, de törs inte, man skulle vilja... och 
en del blev jätteglada. 

Var det ofta så att folk verkligen ville ha råd? 

Ja visst, absolut! Ibland hade man ju delade meningar. En del 
var så veliga och en del hade sina män med sig. "Gå och sätt dig 
i en stol", hade man lust att säga: "sitt där nu". Men det gjorde 
man ju inte. En del [män] gjorde det ändå. De satte sig med en 
suck. Och en del var så bestämda: "Nähä, det där kan du ta av 
dig", och då vågade inte hon säga, även fast hon kanske hade 
blivit så fölljust i det där plagget. Då bestämde mannen totalt! 
Gud alltså! Det finns ju sådana män. De bestämde över sina 
fruar. Då var man så glad att man var skild och slapp att se 
något dylikt! (skratt). En del å andra sidan sa: "Ta den om du 
känner for det, ta den också!" De var så glada bara de kom ut 
därifrån.499 

Avdelningen för damkonfektion. Där såldes bland annat kappor. Bild ur NK:s 

bildarkiv. Okänt årtal. Fotograf Erik Holmén. 

49Q Intervju 5, s 14 f. 
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Maj-Britt Bergström kände stolthet över sitt yrkeskunnande, något som 

många av försäljarna gjorde och det uppmuntrades från ledningen.500 Maud 
Lundberg, försäljerska på kappavdelningen under 1940- och 1950-talet och 
senare avdelningschef på Modevaror sa om kappavdelningen: "Kappdamer 
har alltid varit som en liten speciell klick på något sätt. Det var lite 
värdighet, om jag säger så, över dem."501 

Att det var "lite värdighet" över kappdamema tolkar jag som att hon 
menar att de hade en viss status som hängde ihop med varan. Kappor var 
ofta dyra och gav bättre provision än billigare kläder. Trots att Maud 
Lundberg inte nämner varans pris är det troligt att det hade betydelse för 
avdelningens status inom varuhuset. 

Även Birgit Påhlsson betonade att "det var kunden som var huvud
saken"502 och att arbetet med mode var varierande och krävde kunskaper om 
varor och färger. I vårt andra samtal ville hon betona de positiva sidorna 
med arbetet, som hon inte tyckte kom fram i den första intervjun. 

Jag fick nog inte riktigt fram hur mycket trevliga och tjusiga 
kunder det var. Jag tror inte att jag har betonat det. Vi hade ju 
många stamkunder, som man själv fick som stamkund, och som 
man gärna ringde upp när det kom in något som man trodde 
passade just den kunden. Det var en väldigt personlig service. 
Hade man haft den kunden i många år blev det ju nästan som en 
familj. [...] Jag var intresserad och tyckte att NK var fantastiskt. 
Det var det. Just de här kunderna... Nu är det helt annat, och 
man har inte råd att ha så mycket personal och personlig service. 
Men då var det så. Jag kunde t ex, när det kom in en kund på 
trikåavdelningen, tänka att "hon skulle klä i det och det." Man 
föreslog och man sålde över disk. Nu gör ju kunden allting själv. 
Får man betala ska man vara väldigt tacksam, tycker jag. 
(Skratt). Det var så tjusigt, och kunderna var mycket tack
samma, naturligtvis. De kom in med sina små chokladaskar till 
jul och sådant, som tack för hjälpen. Det var tjusigt. 

Det är ju inte så vanligt nu, att man får sådana personliga råd. 

Nej, och du vet att man kunde sina varor. Det fanns ju inte 
varudeklarationer, utan man var tvungen att ta reda på saker och 
ting så att man kunde upplysa kunden. 

500 Se exempelvis kapitel 4 ovan. 
501 Intervju 4, s 3. 
502 Intervju 8 b, s 15. 



Var det en stark yrkesstolthet? 

Ja, precis. Yrkesstolthet har jag skrivit här, för jag tänkte att det 
inte hade gått fram. Vissa kunder kunde ju sätta sig på en och 
man var väldigt osäker, naturligtvis. Sedan växte man med 
uppgiften.503 

I kontakten med kunderna beskriver försäljarna en känsla av yrkesstolthet. 
Yrkesstoltheten beskriver också en känsla av identifikation och av att höra 
till. På så sätt var yrkesstoltheten en viktig komponent i försäljarnas kon
struktion av yrkesidentitet. 

Det speciella med att sälja kläder kan sammanfattas med att kläder, 
som personlig och identitetsskapande vara, krävde nära relationer mellan 
försäljare och kund. Trots att försäljarna klassmässigt befann sig i en under
ordnad position i förhållande till kunderna hade försäljarna, i kraft av sitt 
yrkeskunnande, en del inflytande över kunden. Personliga relationer och i 
vissa fall vänskapsband kunde, trots klassbarriärer, knytas mellan försäljare 
och kunder. En viktig del i försäljningen av dyrare plagg var att de gav en 
högre provision till försäljaren som därför gärna ägnade extra kraft åt de 
kunder som bedömdes som köpstarka. Ju mer exklusiv varan var desto 
exklusivare var kunden och desto mer kunde försäljarna tjäna i provision. 

Även om manliga försäljare länge hade ensamrätt till försäljningen av 
dyr herrkonfektion fanns det exklusiva och dyra varor som det inte ansågs 
lämpligt att män sålde. Dit hörde Bohus Stickning. 

Mellan stenhuggarhustrur och dollarturister: Bohus Stickning 
på NK 1939-1969 

Föreningen Bohus Stickning 
Föreningen Bohus Stickning bildades 1939 som ett sätt att förbättra 
situationen för familjerna till arbetslösa stenhuggare i Bohuslän. Initiativet 
togs av kvinnor från Fågelviken. De sökte upp landshövdingskan Emma 
Jacobsson i Göteborg för att få hjälp att ordna någon typ av avlönat 
hemarbete.504 Med hennes hjälp ordnades kurser där kvinnorna tillverkade 
julprydnader eller mjuka djur för försäljning. 

503 Intervju 8 b, s 2. 
504 Emma Jacobsson var Bohus Sticknings skapare och konstnärliga ledare under hela 
föreningens verksamhetstid 1939-1969. Hon kom från Wien där hon utbildat sig i botanik och 
naturvetenskap. 1912 gifte hon sig med Malte Jacobsson och flyttade till Göteborg där hon bl. a. 
ägnade sig åt studier i konstvetenskap. 1934 blev Malte Jacobsson utnämnd till landshövding i 



Skyltfönster med Bohus Stickning på NK 1946. Tidigare publicerad i Häglund, Ulla. 

Bohus Stickning. Bohusläns museums förlag. Uddevalla 1999. Fotograf okänd. Med 

tillstånd av Ingrid Mesterton. 

För att få en mindre säsongsbetonad och mer permanent produktion började 
man med stickning, något som alla kvinnor, enligt uppgift, redan kunde. 
Eftersom en levande bohuslänsk stickningstradition saknades, skapades nya 
mönster med hjälp av konstnärligt utbildade kvinnor. Bohuströjor och -
koftor fanns i många färger och mönster med det gemensamt att de var 
stickade i exklusiva ull- eller angoragarner, ofta i komplicerade blandningar 
och mönster. Bohus-stickningen såldes snart på ledande varuhus i Sverige 
och även i USA. Priserna var höga. I Stockholm hade NK det största 
sortimentet och engagerade sig i Bohus Stickning genom visningar och 
speciell skyltning.505 

När amerikanska lyxkryssare lade till vid Stockholms kajer under 
1950-talet annonserade NK redan ombord på båtarna för att locka till köp av 

Göteborgs och Bohus län. Se Häglund, Ulla. Bohus Stickning 1939-1969, Bohusläns museums 
förlag, Göteborg 1999 (1980), s 9 ff 
505 Häglund. Bohus Stickning..., s 17 f, 41 & 74 f. 



Bohusstickningen. Eftersom försäljerskorna, precis som de manliga försäl
jarna, hade provision på försäljningen ville de gärna sälja de dyra kof
torna.506 Men försälj erskorna såg också andra värden än rent ekonomiska i 
försäljningen av Bohus Stickning. De tyckte om att sälja den eftersom 
varorna var vackra, av hög kvalité och riktade till en speciell, välbärgad, 
ibland till och med kunglig, kundkrets. Försälj erskorna betonade också att 
försäljningen av Bohus Stickning var en välgörenhetsgäming av NK riktad 
till de fattiga familjerna till arbetslösa stenhuggare och fiskare i Bohuslän. 
Detta var ett argument som kunde användas av kunder för att rättfärdiga ett 
köp.507 

Bohus Stickning var en vara skapad av högutbildade kvinnor, pro
ducerad av hustrur till arbetslösa stenhuggare och fiskare och såld av försäl-
jerskorna på AB Nordiska Kompaniet till välbärgade inhemska kunder eller 
amerikanska dollarturister på kryssning till Stockholm eller Göteborg. 
Varans klassresa var lång. Liksom de varor som producerades i exempelvis 
Hongkong producerades Bohus Stickning av arbetare med låga löner. Men 
när det gällde Bohus Stickning betonades ursprunget som något positivt och 
ingen försäljerska skulle, som i fallet med de Hongkong-importerade 
kläderna, få för sig att klippa bort lapparna med ursprunget för att lättare 
kunna sälja varan. Istället kände försälj erskorna en stolthet över att sälja 
varorna och över att de producerades av fattiga kvinnor i Bohuslän, som 
med NK:s hjälp fick möjligheter att bidra till sina familjers försöijning. 

De försäljerskor som arbetade med Bohus Stickning framhöll fyra 
beståndsdelar i försäljningen. För det första var varorna exklusiva och 
vackra, för det andra grundades distributionen av varorna i en välgörenhets
gäming från NK gentemot fattiga familjer i Bohuslän, för det tredje för
knippades försäljningen med kunder av hög status och för det fjärde gav 
försäljningen av den dyra stickningen extra provision till försälj erskorna. 

Hur skapas en varas mening? Som vi sett förknippades klädförsälj
ningen med både estetik och en personlig service och närhet till kunden. 
Varornas ursprung kunde ha en betydelse om ursprunget hade låg status 
(exempelvis Hongkong) och varan var av lågpriskaraktär. Då var ursprunget 
och priset tätt sammankopplade. 

Ursprunget kunde också vara betydelsefullt för dyrare plagg. För 
Bohus Stickning hade ursprunget stor betydelse. Detta gällde såväl i den 
samtida pressens rapportering som för de försäljerskor jag intervjuat. I den 

506 Telefonintervju med försäljerskan Linnea Törnblom den 13 december 2000. 
507 Intervjuer med försälj erskorna Maj-Britt Bergström den 24 oktober 2000, Linnea Törnblom 
den 13 december 2000 och Birgit Påhlsson den 13 december 2000. 



samtida pressen målades Bohus-stickningen upp i smått fantastiska ordalag. 
Under andra världskriget beskrevs stickningen i nationalistiska tenner, trots 
att Bohus Sticknings skapare och konstnärliga ledare, Emma Jacobsson som 
kom från Wien, var inflyttad och gift med den svenske landshövdingen 
Malte Jacobsson.508 I en artikel i Stockholmstidningen 1941 skrev Elisabeth 
Thurman att kristiden hade drabbat Bohuslän hårt. När möjligheterna till 
försörjning försämrades för stenhuggare, fiskare och jordbrukare ryckte 
kvinnorna, med hjälp av Bohus Sticknings ledning, in. 

Att kvinnonia vid detta kritiska läge trädde till, att de fingo göra 
det och att de kunde göra det, har berott på den ledning, som 
klarsynt, målmedvetet och oförtröttat tog sig an en alldeles icke 
lätt utförbar uppgift; därtill - och detta är av vikt - att, nedärvd 
hos dessa svenska kvinnor, fanns det snabba, lätta handlaget 
med textila redskap. [...] Ty också här är greppet taget på ett 
sätt, som måste kallas suveränt. Också här framstår ett arbetssätt 
- i detta fall med vissa anor inom svensk folkkonst - i helt ny 
gestaltning; den stickning om vilken här är fråga har intet som 
helst samband med vare sig vår stickning av allmogeart eller 
Hallands kända "bindslöjd". Det är en helt nutida företeelse.509 

Kvinnomas kompetens i samspel med Bohus Sticknings ledning skapade 
något nytt. Samtidigt framhölls det som typiskt svenskt och typiskt 
bohuslänskt. Anorna "inom svensk folkkonst" bestod i att kvinnorna hade 
ett "nedärvt" handlag med textilier. För att tillverka en bohusstickning 
räckte dock inte det nedärvda handlaget, för det måste kvinnonia gå på 
stickkurser i Bohus Sticknings regi. Under andra världskriget hölls kurser 
som utbildade 483 stickerskor. Allteftersom nya mönster kom till fick 
stickerskorna gå nya kurser för att lära sig dem.510 Som mest hade Bohus 
Stickning 870 stickerskor anställda. Det var 1947.511 

508 Haglund. Bohus Stickning..., s 9. 
509 Thurman, Elisabeth. "Fattiga, stenrika Bohuslän stickar vackra vantar och virkar fina spetsar". 
Ur Stockholmstidningen den 2/11-1941, Söndagsbilagan, s 4. 
510 Haglund, Bohus Stickning..., s 21 f. 
511 Därefter minskade antalet stickerskor och var i början av 60-talet nere i knappt 600. 
Nedgången av stickerskornas antal berodde enligt Emma Jacobsson på en ökning av andra 
arbetstillfällen, framförallt i konserv- och andra fabriker, på männens ökade inkomster och på 
lagen om sambeskattning. Lagen om sambeskattning infördes på 1920-talet och reviderades 
1952. Enligt Yvonne Hirdman borde effekterna av sambeskattningen dock inte ha slagit mot den 
här typen av arbete eftersom den ekonomiska förtjänsten för stickerskorna var så liten. 
Sambeskattningen under 1950-talet blev istället ett problem om kvinnans lön blev högre. Emma 



I Svenska Dagbladet 1944 skrev signaturen "Vouge" om Bohus 
Stickning som internationellt influerad men ändå, i slutändan, som typisk 
svensk: 

I N. K:s regi kan man nu få beundra resultaten av den verksam
het som började så smått för att lätta bekymmerna i många 
bohuslänska hem. Det är beundransvärt och i sin art fullkomligt 
och slående nytt. Bohuslän lär inte ha haft några "inhemska" 
gamla mönster att bygga på för stickningen som Halland där 
man har bindslöjdens uråldriga mönster och traditionella 
färgskala i lysande klara och rena färger att arbeta med. Ett par 
tre göteborgsdamer har hjälpts åt att komponera mönster och 
sätta ihop färger, och man kan kanske utskilja spår här eller där 
av impulser från olika håll, till exempel från engelska tyg och 
stickade saker - något i färgsammansättningen - och kanske 
klingar en svag ton från Tyrolen i någon av de glada och käcka 
sporttröjornas mönster. Men helheten är typiskt svensk! För att 
inte säga bohuslänsk, ty i dessa raffinerade nyanser av färger 
som vi aldrig brukar använda här i landet - även om de är 
högsta mode i Paris och London! - som lindblomsfårg, ljus oliv, 
rostiga toner mot läckert grått och grågult, har det kommit in 
någonting av havets skiftande, ogripbara nyanser och av 
kustlandets säregna flora. [...] - allting är extra modernt. Och 
man får väl verkligen hoppas att Bohus stickning först och 
främst blir känd och anlitad över hela vårt land och att den en 
gång ska nå ut på världsmarknaden, när tiderna blir pånyttfödda 
och annorlunda.512 

Ursprunget gavs stor vikt. Bohus stickning var svenskt och bohuslänskt, 
men också "extra modernt"! Färgerna var högsta mode i modemetropolerna 
Paris och London. Betoningen på modernitet kan i det här sammanhanget ha 
varit ett sätt att distansera Bohus Stickning från hemslöjdsproduktionen och 
därmed göra varan mer exklusiv. 

Jacobsson (med största sannolikhet eftersom den är skriven i jag-form), stencil om Bohus 
Sticknings utveckling ur Birgit Påhlssons privata arkiv. Samma uppgifter finns i Haglund. Bohus 
Stickning, s 27 & s 80. För effekter av revideringen av lagen om sambeskattning 1952 se 
Hirdman. Med kluven tunga..., s 92 ff. För exempel på löner till stickerskor se Fiäglund, Bohus 
Stickning, s 25 och s 79. 
512 Signaturen Vouge. "Idag1', Svenska Dagbladet den 13/2 1944, s 12. 



Även NK betonade stickningens exklusiva kvalitet, modernitet och 
svenskhet. En annons gjord i samband med en utställning av Bohus 
Stickning på 1940-talet kunde se ut som följer. Annonsen är tagen ur 
Svenska Dagbladet i februari 1944. 

Bohus Stickning utställer i NK. En märklig rörelse med ett 
märkligt resultat. 

Bohus Stickning är en hemslöjdsförening, som grundades 1939 
och vars alster på några få år arbetat sig fram till en rangplats 
inom svensk hemslöjd. Den har tidigare presenterats genom NK 
men framträder nu med en större samlad utställning av jumpers, 
koftor, vantar m.m. "Bohus Sticknings" produktion, som endast 
utföres i högklassig svensk ull, präglas av moderna vackra 
dessiner och en färghållning, som utmärker sig för en 
konstnärlig måttfullhet, vilken är utomordentligt tilltalande. 
Kvaliteten är av hög klass och den målmedvetna utvecklingen 
samt höga standarden inge förhoppning om att "Bohus 
Stickning" skall vinna alla de damers bevågenhet, som förstå att 
uppskatta alster av svensk hemslöjd, när den är som bäst. 

Den högintressanta utställningen är arrangerad invid 
Damkonfektion (mitt emot Damhattavdelningen) 1 trappa 

När ovanstående annons skrevs var marknadsföringen, på grund av kriget, 
fortfarande helt inriktad på den svenska marknaden. 

Efter kriget satsade NK på att rikta marknadsföringen av Bohus 
Stickning till den ökande strömmen av amerikanska turister. Som framgår 
av annonsen var kundkretsen kvinnlig. Enligt Birgit Påhlsson som arbetade 
med inköp av Bohus Stickning bestod kundkretsen under 1950-talet av väl
bärgade östermalmsdamer och amerikanska turister som anlände till 
strömmen med kryssningsfartyg. På båtarna hade NK guider som gjorde 
reklam för konsthantverk och hemslöjd, framförallt glas och Bohuskoftor.514 

År 1950 hade Bohus Stickning enligt NK:s interna publikation NK i ord och 

bild "blivit även amerikanskornas favorit."515 

Marknadsföringen baserades på varans ursprung och exklusivitet. 
Detta var en vara som inte gick att fa någon annanstans. När NK på 1960-

513 NK-amions för Bohus Stickning i Svenska Dagbladet 13/2-1944, s 5. 
514 Telefonintervju med Birgit Påhlsson den 13 dec 2000. 
515 NK i ord och bild 1950, opaginerat häfte, bild och bildtext lite före mitten. 



talet haft en jubileumsutställning i samband med Bohus Stickning 25-års-
jubileum publicerade Expressen en artikel med rubriken "Bohus Stickning 
fin svenskreklam".516 Enligt artikeln var Bohus Stickning inte något typiskt 
svenskt men ändå ett exempel på "särpräglad svensk kvalitet i världsklass" 
och "blomman i vårt svenska knapphål".517 Även om Bohus stickning inte 
egentligen hade några rötter i den svenska hantverkstraditionen blev det 
ändå något som uppfattades som typiskt svenskt och med stolthet visades 
upp för omvärlden. Med hjälp av varunamnet och marknadsföringen 
konstruerades stickningen som typisk svensk. I en katalog från 1960-talet 
med titeln "The Hundred Best Buys" med souvenirtips på tre språk, 
engelska, tyska och svenska definierade NK en souvenir som "praktiskt 

taget vad som helst... En doft, en melodi, ett leende. Och naturligtvis typiska 

ting från det land eller den trakt man besöker." Här presenterades Bohus 
Stickning som "utsökt svenskt konstverk" i "exklusiv angora".518 Enligt en 
tidningsartikel 1963 intog Bohus Stickning "numera lika självklart som det 
svenska glaset en förstarangsplats inom vårt konsthantverk, det som det 
skrivs och talas om och som inte minst utomlands representerar det bästa av 
svensk smak och hantverkskunnande."519 

Från att under kriget ha varit vad som beskrivits som ett 
nödhjälpsarbete, 520 helt inriktat på en svensk marknad blev Bohus Stickning 
ett typiskt svenskt exklusivt konsthantverk riktade till välbärgade turister, en 
souvenir av utsökt svenskt hantverk att ta med sig hem till USA. 1964 skrev 
signaturen Günne i Svenska Dagbladet att Bohus Stickning var en turist
attraktion och en lyxvara som utländska turister ville ha med sig hem i 
bagaget.521 

Utvecklingen mot den utländska marknaden stöddes av NK, som 
riktade mycket marknadsföring till utländska besökare. När Bohus Stickning 
skrev en liten folder inför 25-årsjubileumet framhölls NK som den kund 
som gjort Bohus Stickning internationellt känt.522 

516 Lundberg, Willy-Maria. "Bohus Stickning fin svenskreklam" ur Expressen 17/11-1964 
17 Lundberg, Willy-Maria. "Bohus Stickning fin svenskreklam" ur Expressen 17/11-1964 

518 "The Hundred Best Buys" Katalog över souvenirer från NK. Bohus Stickning nr 18. Oklart 
årtal, förmodligen 1965. Kungliga Biblioteket, Nordiska kompaniet, affärstryck, varukataloger, 
kläder 1941-1970, kapsel 1. 
519 Signaturen Gunlaug. "Konstnärligt jubileum: Bohus Stickning 25 år" den 23/12- 1963. 
Tidning okänd. Klipp ur Birgit Påhlssons privata arkiv. 
520 Häglund. Bohus Stickning. 
521 Sign. Günne. "Stickat med världsrykte" i Svenska Dagbladet den 10/11 1964. Sidhänvisning 
saknas. Klipp ur Birgit Påhlssons privata arkiv. 
522 "Bohus Stickning. Folder vid en liten utställning" Ur Birgit Påhlssons privata arkiv. Arkivet 
finns i författarens förvar. 



NK producerade även vykort med bilder på Bohus Stickning och en 
kort engelsk text på baksidan och man tryckte upp små gröna kort i kartong 
som delades ut till kunderna med en sammanfattande text på engelska om 
bakgrunden och produktionen av Bohus Stickning.523 1 texten som delades ut 

till kunderna framstår Bohus Stickning som en kvinnas verk. Att initiativet 
till arbetet kom från några av stickerskoma har fallit bort. Likaså det faktum 
att Bohus Stickning inte byggde på en svensk tradition utan på design 
skapad av internationellt influerade högutbildade kvinnor. 

THE "BOHUS KNITTING" 

THIS wonderful production is the result of one woman's 

initiative, energy and skill as designer, plus the handi

craft of over 700 women in the Bohus district (Bohuslän) 

She has arranged special training courses for the wives 

of fishermen and labourers, who thus were given a 

chance to earn extra money in their spare time. 

The secret of the tremendous success that Bohus Knitting 

has had in many parts of the world is the wonderful 

designs, the perfect taste and sure feeling for colour 

harmony with which the designs have been executed. 

The best available raw materials are used, the yarn is 

specially dyed and spun for Bohus and every wool de

livery is very carefully checked. The task of training 

the knitters, supervising their work, keeping a record of 

every knitter's individual improvement etc., is gigantic. 

Nordiska Kompaniet is very proud to be able to show 

foreign visitors such a beautiful handmade product as 

the Bohus Knitting. 

"THE BOHUS KNITTING'". Litet 

grönt kort som delades ut till kunderna. Ur 

Birgit Påhlssons privata arkiv. 

Birgit Påhlsson, som under 1950-talet var avdelningschef och senare 
inköpare för damtrikå, där Bohus Stickning såldes, menade att 
försäljerskorna älskade att sälja Bohus Stickning. Även om försäljerskorna 
hade provision på försäljningen tror inte Birgit Påhlsson att provisionen var 
det viktiga, utan att man kände stolthet inför så fina varor.524 På frågan om 
hon minns den första gången hon såg Bohus Stickning svarade hon. 

Ja, det minns jag. För det fanns ju redan då jag kom upp på 50-
talet. Vi hade en särskild monter på ett, tyckte jag, speciellt sätt. 
Här visade man något verkligt vackert! Vad som var roligt var 

523 Vykort. Birgit Påhlssons privata arkiv. 
524 Telefonintervju med Birgit Påhlsson den 13 dec 2000. 



när båtarna kom, på turistsäsongen. Åh, vad de köpte! 
Fantastiskt. Det uppskattades verkligen.525 

Varomas exklusivitet betonades genom att de visades för kunderna i 
särskilda montrar. Enligt Birgit Påhlsson älskade försäljerskoma att sälja 
koftorna som låg i ljussatta glasdiskar och togs fram särskilt för intresserade 
kunder. Koftorna var exklusiva och kostade på femtiotalet ca 395-400 kr för 
dem i ull och ca 525 kr för dem i angora. Det fanns även mössor och vantar 
att köpa för dem som inte hade råd med koftorna.526 

: 

Skyltning av Bohus stickning på NK. Bilden, som med stor säkerhet är från 40-talet, 

visar Bohus Stickning exponerad i glasdiskar. Tidigare publicerad i Häglund, Ulla. Bohus 

Stickning. Bohusläns museums förlag. Uddevalla 1999. Fotograf E. Holmén. Med till

stånd av Ingrid Mesterton. 

525 Intervju 8 b, s 5 f. 
526 Telefonintervju med Birgit Påhlsson den 13 dec 2000. Exakta priser har trots samtal med 
Bohusläns museum och Emma Jacobssons dotter Ingrid Mesterton inte gått att uppbringa. 



Enligt historikern Orsi Husz var bruket av glasmontrar för att visa upp varor 

utan att locka till stöld vanligt i början av 1900-talet, för att mot slutet av 

1930-talet ge vika för en friare exponering av varorna.527 

Linnea Tömblom gick NK-skolan 1956 och har sedan dess med vissa 
avbrott arbetat som försäljerska på NK. I slutet av 1950-talet arbetade hon 
på avdelningen för damtrikå. På frågan om vad hon minns om Bohus 
Stickning berättade hon om de amerikanska båtarna. "Vi hade [individuell] 
provision på den tiden. När dollarturistema kom gick man och ställde sig vid 
Bohus-koftorna".528 För Linnea Tömblom, som kom från en familj med 
knappa ekonomiska resurser och som gav hälften av sin lön till modem som 
var änka utan arbete, hade provisionen stor betydelse. Med en provision på 1 
% av försäljningen, vilket var det vanliga, gav en enda såld Bohuskofta ca 5 
kr extra förtjänst till försäljerskan.529 Men även kunderna hade sin betydelse 
för försälj erskans arbete. Linnea Tömblom berättade att den då 
världsberömda filmskådespelerskan Grace Kelly köpt en kofta i 
"blåskimmer" på sin bröllopsresa, då hon gift sig med Rainier den III av 
Monaco.530 

Försälj erskoma var väl medvetna om varans ursprung och syftet med 
produktionen. Försäljerskan Maj-Britt Bergström fick arbete på NK på 
1950-talet, på damtrikåavdelningen där Bohus-stickningen såldes: 

Det var 1954. Det var direktör Lagreus som var personaldirektör 
på den tiden. Jag fick arbete med det samma. Jag hamnade på en 
jumperavdelning, som låg på en trappa. Jag tror det var i 
november, vi skulle ha rea och sålde så kopiöst mycket. Jag 
tyckte det var så fantastiskt, jag sålde och sålde och sålde! Det 
var en väldigt fin avdelning. De hade de här Bohus-koftoma, 
som var handstickade. Fiskarhustrurna nere i Bohuslän fick 
sticka och leverera till NK, för att få in en liten inkomst. Det var 
rätt intressant. De amerikanska turistema som kom till NK med 
båtar som lade till dämtanför i hamnen, de ville ha Bohus
koftor. De fanns i angora, i vanlig ull och alla möjliga sorter.531 

527 Husz, Orsi. "Ett nytt sätt att handla. Konsumtionskultur i det tidiga 1900-talets varuhus" 1 
Aléx & Söderberg. Förbjudna njutningar..., s 81 f. 
528 Telefonintervju med Linnea Törnblom den 13 dec 2000. 
529 För provisionsnivåer se Stockholms Företagsminnen, NK:s arkiv, personalmatriklar serie D 1 
A. 
530 Telefonintervju med Linnea Törnblom den 13 dec 2000. Intervju 1, s 2. 
531 Intervju 5, s 5. 



Maj-Britt Bergström arbetade på NK en jämförelsevis kort period, mellan 
1954 och 1961. Att avdelningen var 'Väldigt fin" belyste hon genom att säga 
att de sålde Bohus-koftor. Hon visste även hur varorna producerades och att 
försäljningen var något som NK åtagit sig för att hjälpa fiskarhustrurna till 
en liten inkomst. 

För Birgit Påhlsson, som arbetade med inköp och därmed hade en 
högre lön utan provision på försäljningen, var varomas exklusivitet och 
skönhet det som betonades starkast. Hon berättade om grundaren Emma 

Jacobsson som en känslig person som måste bemötas på ett visst sätt för att 
hon skulle vara villig att göra affärer. 

Emma Jacobsson var en mycket speciell dam. Tyckte hon inte 
att kemin stämde, var hon inte benägen att göra affarer. Vi hade 
en avdelningschef som skulle följa med dit ner, och Emma 
gillade inte henne. För det första tyckte hon att 0111 man skulle 
röka, så skulle man be 0111 lov. Att gå omkring bland dessa 
vackra varor, de hade en utställning, och röka - det doftar ju och 
allting. Hon sa: "Jag vill inte se denna människa en gång till. 
Kom inte hit med henne." 

Åkte da själv då? 

Ja, och så hade vi Ingmarie Malmgren, hon fick ta hand om 
Bohus. Hon var en förtjusande människa. Konstnärligt lagd, 
diplomatisk och mjuk. Emma tyckte hemskt mycket om henne. 
Då fick jag släppa det och så fick hon ta hand om det. Du vet att 
NK växte ju. Först var det NK Hamngatan, sedan var det Farsta, 
Täby, Göteborg och Malmö, NK Fri och K-huset. 

Träffade du någonsin de som stickade? Stickerskorna? 

Inte fruarna som satt och stickade, men de som gjorde mönster 
och komponerade färger och stickade upp små provbitar. Det 
var fantastiskt inspirerande att tala med dem. Och att gå på 
garnlagret med alla nyanser. Ibland var det bara en effekt. 
Botten var kanske svart eller ljusblå och så kom de här små 
oken. Man måste känna för det.532 

För att kunna arbeta med inköp av Bohus Stickning krävdes att man hade en 
känslighet både för varorna och för Emma Jacobssons temperament. För att 

532 Intervju 8 b, s 5 f. 



kontakten skulle fungera skulle inköparen vara "konstnärligt lagd, diploma

tisk och mjuk". 
Bohus Stickning framställdes på alla fronter som någonting alldeles 

unikt, både i press, i egna foldrar och av inköpare och försäljare på NK. 
Bohus Stickning beskrevs på 1940-talet som "slående nytt" och "extra 
modernt". Speciellt för beskrivningarna från 1960-talet var att de istället 
betonade Bohus Stickning som "exklusiv", "utsökt" och "lyxvaror" i 
"världsklass". Under hela perioden sågs den som fullständigt unik och som 
en representant för svenskt konsthantverk. 

Hur blir en ylletröja en lyxvara? Antropologen Arjun Appadurai 
menar att lyxartiklar inte är väsensskilda från nödvändigheter. Det som 
utmärker lyxartiklar är att deras primära syfte är retoriskt och socialt. Lyx är 
en speciell typ av konsumtion, menar Appadurai, inte nödvändigtvis en 
speciell typ av vara. Vad som utmärker lyxkonsumtion är att det finns 
restriktioner för konsumtion, exempelvis genom högt pris eller lagstiftning, 
att det finns en komplexitet i förvärvandet av varan, exempelvis knapp 
tillgång, att varan har en kapacitet att signalera komplexa sociala budskap, 
att man behöver specialkunskaper för att kunna konsumera varan på rätt sätt 
och att det finns en stark koppling mellan varan, kroppen och personlig
heten. För att en vara ska definieras som lyx ska den, enligt Appadurai, äga 
några eller alla av ovanstående attribut.533 

Bohus Stickning hade ett högt pris som restriktion för konsumtion. 
Det fanns en komplexitet i förvärvandet av varan genom att man måste gå 
till speciella butiker och tillgången var begränsad genom den långa produk
tionstiden. Varan kunde signalera komplexa sociala budskap genom alla de 
kvaliteter den tillskrivits och genom att högt uppsatta personer konsumerade 
den. Man behövde specialkunskaper, dvs. kunskaper om mode, för att kon
sumera varan på rätt sätt och det fanns, som med alla kläder, starka kopp
lingar mellan varan, kroppen och personligheten. Genom att klä sig i Bohus 
Stickning signalerade man att man hade en exklusiv smak, mycket pengar 
och kunskap om varans betydelse. En Bohuskofta var med största sannolik
het inte något man slet ut i trädgårdsarbetet eller på fisketuren. Varan 
användes för att visas upp. Med Appadurais definition var Bohus Stickning 
en lyxartikel. 

Vi har alltså en lyxartikel, producerad av arbetarklasskvinnor i 
Bohuslän efter anvisningar av konstutbildade kvinnor, distribuerad genom 
bland annat NK där den såldes av försälj erskor till välbärgade kvinnliga 

533 Appadurai, Arjun. "Introduction: Commodities and the politics of value." I Appadurai (red) 
The social life of things..., s 38. 



kunder från Sverige eller som souvenir till rika turister. I alla led av pro
duktion, distribution och konsumtion fanns kvinnor. Bohus Sticknings 
ekonomiska framgång var helt beroende av produktionen av varans 
kulturella mening som skedde med hjälp av press och försäljningsställen 
som exempelvis NK. Bohus Stickning kan tas som ett utmärkt exempel på 
vad Paul du Gay menar när han skriver att: "Retailing is increasingly a 
hybrid activity; which is to say that what is properly 'economic' and what is 
properly 'cultural' about retailing are inseparable".534 I alia led av produk
tionen var ekonomi och kultur intimt sammanvävda. Idén till varan kom ur 
ekonomiskt nödtvång för familjer i Bohuslän, den producerades och mark
nadsfördes med kulturella argument. För de försäljare som sålde den hade 
varans ursprung och kulturella mening betydelse, men det hade också varans 
pris som gjorde den till ett åtråvärt sälj objekt på grund av provisions
systemet. Kunderna som köpte Bohus Stickning köpte en vara med ett högt 
distinktionsvärde. Plaggens mening laddades ytterligare med hjälp av 
kundernas nationalitet, ekonomiska status eller börd, vilket i sin tur 
återverkade på kommande försäljningar. Varans kulturella kretslopp var 
slutet och alla delar i kedjan från produktion via distribution till konsumtion, 
ekonomiska eller kulturella, påverkade varandra.535 

Men försäljningssuccén fick naturligtvis ett slut. 

Från autenticitet till massproduktion - Bohusstickningens fall 
När Bohus Stickning avvecklades 1969 hade själva grundtanken med 
produktionen, att skapa inkomstmöjligheter för fattiga familjer, försvunnit. 
Kvinnorna i Bohuslän fann andra möjligheter till försörjning. Bohus 
Stickning hade förvandlats till ett exklusivt hantverk med mycket höga 
priser, samtidigt som nytt mode från USA föreskrev enfärgade, maskin-
stickade plagg i mohair.536 Inköpschefen på NK:s damtrikåavdelning, 
beskrev i personaltidningen Rullan hur modet i början av 1960-talet 
ändrades och efterfrågan på smidiga plagg stickade i specialmaskiner ökade. 
Enligt henne var det framförallt de italienska plaggen som hade förnyat 
branschen. 

I många firmor kan man hitta rent fantastiskt bra saker i 
förmånliga prislägen. Och där finns så mycket roligt, nytt, 
inspirerat, i utmärkta kvaliteter och förstklassigt utförande. 

534 Du Gay. Consumption and Identity at Work, s 116. 
535 Du Gay, Hall, Jones & Negus. Doing Cultural Studies... 
536 Haglund. Bohus Stickning... s 77. 



Italienarna har så mycket fantasi, så där finns inget övrigt att 
önska.537 

Modets svängningar gjorde att de mönstrade Bohus-plaggen inte blev lika 
efterfrågade. Enligt Häglund fick konsumenterna en annan inställning till 
kläders hållbarhet enligt mottot "köp, slit och släng", och den gick inte att 
förena med den dyra Bohus-stickningen.538 

Jag håller med Häglund om att det förmodligen var förändrade 
attityder till modet som gjorde att Bohus Stickning inte längre var lika 
gångbar. Men man bör fråga sig vad den förändringen bottnade i. 
Författarna till boken Doing Cultural Studies. The Story of the Sony 
Walkman pekar på att det, om vi går längre tillbaka i tiden, var det unika 
eller den bestående kvalitén som gav en målning eller ett konstverk status 
som ett autentiskt konstnärligt alster. Senare, i elektronikens tidsålder och i 
Sony Walkmans världar, menar de att det i stället var de otaliga 
variationerna och upprepningarna som var det mest slående. Den här 
övergången ska ha skett under 60- och 70-talen.539 

Det går att översätta dessa tankar till modets förändringar under 1900-
talet. Diana Crane menar exempelvis att det på 1960-talet skedde stora för
ändringar i modet på så vis att spridning från botten och uppåt i samhälls
hierarkin blev allt vanligare genom olika typer av gatumode. Den enorma 
konkurrensen inom mode på de globala marknaderna har lett till att det idag 
är så att kläderna i sig är mindre viktiga än den kontext inom vilken de 
säljs.540 

Mot bakgrund av dessa förändringar är det kanske inte så konstigt att 
Bohus Stickning som byggde på exklusivitet, varaktighet och autenticitet 
fick ge vika för ett nytt billigare mode skapat med ny teknik och i nya 
material, vars mening byggde på massproduktion och snabb förändring. 
Med de höga priserna som Bohus-plaggen betingade och den långa 
produktionstiden var snabb förändring omöjlig. Bohus Stickning var under 
1960-talet inte längre nytt och inspirerande som de italienska plagg som 
beskrivs i citatet ovan och blev gammalmodigt trots sitt höga distinktions
värde. I stället för distinktion genom kvalitet förändrades modet mot 
distinktion genom varumärken och snabb förändring. 

537 Rullan. "Jag tror på trikå", tidigt 1960-tal, s 12. Pressklipp ur Birgit Påhlssons privata arkiv. 
538 Häglund. Bohus Stickning, s 77. Se också Breward, Christopher. The Culture of Fashion. A 
New History of Fashionable Dress. Manchester University Press. Manchester and New York 
1995, s 207 f. 
539 Du Gay m.fl. Doing Cultural Studies..., s 21. 
540 Crane. Fashion..., s 14 f. 



Avslutande diskussion 

Vilka var då kopplingarna mellan varorna och försäljarnas yrkesidentitet på 
NK? Uppenbart är att varornas genuskodning hängde samman med vem som 
kunde sälja vad. Men inte bara enligt den enkla uppdelningen att män sålde 

herrkläder och kvinnor sålde damkläder. De manliga försäljarna sålde 
förvisso inte damkläder men kvinnor kunde sälja vissa typer av herrkläder. 
Istället avgjordes försäljarens kön av varomas pris, som hängde intimt 
samman med deras status, samt graden av kroppskontakt som krävdes 
mellan försäljare och kund. De flesta manliga försäljarna återfanns på 
avdelningar med hög status och dyra varor vilket gjorde att deras löner -
förutom att de hade högre grundlön och högre individuella tillägg - på grund 
av provisionssystemet blev betydligt högre.541 Som jag ser det fungerade 
varornas pris och status som en distinktion som uteslöt kvinnliga försäljare. 
Detta var en del i de manliga försäljarnas maskulinitetskonstruktion. Detta 
antagande stärks av att de manliga försäljarna blev upprörda när kvinnor 
under 1960-talet började "göra intrång" på den mest manliga av kläd
avdelningar: herrkonfektion. 

Även de kvinnliga försäljarna på NK uttryckte stolthet över att sälja 
Tina varor', och irritation över de gånger de tvingades sälja varor av lågpris
karaktär. Ett argument för att försäljerskoma inte ville sälja billiga varor var 
att de inte "inbringade några kronor".542 Motsvarande argument till varför de 
gärna sålde den dyra Bohus-stickningen var att den gav en bättre förtjänst. 
Bohus Stickning är intressant som ett tydligt exempel på att kvinnorna, 
precis som männen, gärna ville tjäna pengar om de fick chansen. Att kvinnor 
inte skulle ha varit intresserade av att tjäna pengar, som en manlig försäljare 
uttryckte det,543 får ses som en myt som rättfärdigade de manliga för
säljarnas strävan efter att behålla försäljningen av dyrare varor för sig själva. 

Föreställningen om att det inte var viktigt för kvinnor inom varuhus
världen att tjäna pengar var inte något unikt. Under 1980-talet hölls en upp
märksammad rättegång om könsdiskriminerande löneskillnader i USA 
mellan the Equal Employment Opportunities Commission (EEOC) och 
varuhuset Sears, Roebuck & Company. Företaget försvarade skillnader 
mellan kvinnors och mäns löner på varuhusets olika avdelningar med att 

541 Likalön för kvinnor och män i de fackliga avtalen infördes på NK den 1/12 1964. Se 
Kollektivavtal mellan Handelsanställdas förbund och NK 1964. ARAB. Handels avd 20. F08 
027. 
542 Intervju 3, s 5. 
543 Intervju 2, s 9. 



kvinnor hade andra intressen än män och att de inte var intresserade av 
högre lön och mer krävande arbetsuppgifter.544 Sears advokater menade att 
kvinnor inte var intresserade av att sälja herrkläder eller andra manligt 
kodade varor, som gav god provision.545 Dessa argument styrktes av 
kvinnohistorikern Rosalind Rosenberg som vittnade till varuhusets fördel. 
EEOC svarade med att kontakta en annan historiker, Alice Kessler-Harris, 
som vittnade mot Rosenbergs uppgifter om att kvinnor och män hade olika 
intressen av att få bra betalt för sina arbetsinsatser. Det kunde inte vara den 
enda förklaringen till att Sears, Roebuck & Company hade så fa kvinnor på 
avdelningar där försäljarna fick provision, som exempelvis herrkläder och 
Radio-TV. Kessler-Harris menade att kvinnor, i ett historiskt perspektiv, inte 
tackade nej till välbetalda arbeten: om de fick chansen. Efter en lång rätte
gång segrade varuhuset och rätten ansåg att diskriminering mot kvinnor inte 
var bevisad.546 Rättens utslag gav upphov till en stor samhällelig debatt om 
tolkningen av historien och de flesta kvinnoforskare ansåg att rätten hade 
dömt fel.547 

Denna delstudie visar att kvinnor gärna sålde dyrare varor om de fick 
chansen, både på damavdelningarna exemplifierat med Bohus Stickning och 
på herrkonfektion när de släpptes in där. Att tjäna mer var alltså något som 
var viktigt för både kvinnliga och manliga försäljare. Det som skiljer dem åt 
i det här materialet är möjligen att kvinnorna uttryckte mer direkt att de ville 
eller inte ville sälja vissa typer av varor beroende på pris och förtjänst. Detta 
kan ha berott på att kvinnorna oftare arbetade på avdelningar där det såldes 
både billigare och dyrare varor och på att deras löner överlag var lägre. De 
manliga försäljarna arbetade istället oftast på avdelningar där de flesta 
varorna betingade ett högt pris, vilket innebär att detta kan ha varit en 
självklarhet för dem. Att manliga försäljare inte gärna ville sälja byxor på 
avdelningen för herrkonfektion motiverades med att byxförsäljningen tog 
lång tid och gav mindre förtjänst än kostymförsäljningen. Att sälja byxor 
hade låg status och uppdraget gavs så småningom till en kvinnlig försäljare. 

544 Rättegången refereras i Faludi, Susan. Backlash. The undeclared war against women. Vintage, 
London 1992, s 411 ff. 
545 Kessler-Harris, Alice. "Equal Employment Opportunity Commission v. Sears, Roebuck and 
Company: A Personal Account", i Radical History Review 35 1986, s 60. 
546 Kessler-Harris. "Equal Employment Opportunity Commission v. Sears,.." s 57 ff. 
547 Wikander, Ulla. "Frivillig könsarbetsdelning eller strukturell underordning : en nord
amerikansk rättegång om kvinnors löner och arbete ", i ( red) Birgit Sawyer och Anita 
Göransson. Manliga strukturer och kvinnliga strategier: en bok till Gunhild Kyle. Historiska 
institutionen, Göteborg 1987. 



Genusarbetsdelningen och varornas genuskodning hängde intimt 
samman med försäljarnas yrkesidentitet. Trots att de manliga och kvinnliga 
klädförsäljarna utförde samma typ av arbetsuppgifter fanns en tydlig men 
glidande uppdelning inom varuhuset där män i allmänhet sålde de varor som 
hade högst status och gav mest provision. Mäns yrkesidentitet var kopplad 
till status och högre lön, i högre grad än kvinnors. Men, som exemplet med 
Bohus Stickning och de kvinnliga försäljarna på herrkonfektionsavdelningen 
visar, var det inte förbehållet de manliga försäljarna att vilja sälja dyra varor 
med hög status. Fick kvinnorna chansen uppskattade de möjligheterna till en 
bättre provision. Bohus Stickning är ett exempel på en vara med en stark 
genuskodning. Manliga försäljare sattes inte att sälja den trots den goda 
betalningen. Försäljningen av Bohus Stickning utgjorde en liten del av den 
totala försäljningen av damkläder på NK. Att försäljerskoma ändå gav den 
så pass stor plats i intervjuerna och gärna talade om den visar att exklusiva 
varor och möjligheter att tjäna pengar var viktigt för dem. Att Bohus 
Stickning lyftes fram visar att varan hade en symbolisk betydelse i för-
säljerskornas berättelser om sig själva i arbetet. Att sälja Bohus stickning 
gav, förutom den bättre betalningen, försälj erskoma en känsla av yrkes
stolthet. Att få bra betalt för sitt arbete är ett bevis på uppskattning som i sig 
kan leda till en ökad yrkesstolthet. 

Jag har tidigare diskuterat yrkesidentiteter som kollektiva identiteter, 
skapade i relationer till andra och beroende av de berättelser som delas av 
kollektivet. På NK fanns i grunden berättelsen om NK som ett exklusivt, 
högklassigt varuhus och varorna förväntades, av både försäljare och kunder, 
hålla hög kvalitet. Att sälja exklusiva varor innebar också kontakter med 
kunder ur högre samhällsskikt än försäljarna brukade komma ifrån. Av 
klädförsäljama på NK krävdes ett bemästrande av kodsystemet utöver den 
egna klassen och ibland även utöver det egna könet. Klass- eller genus-
överskridandet skedde i kontakten med kunderna och upplevdes av 
försäljarna som en central del i arbetet. Länken mellan försäljare och kunder 
var kläderna och den kunskap som både försäljaren och kunden i varierande 
grad hade om mode. För att kunna utöva sitt yrke krävdes alltså att för
säljarna skulle besitta kunskap 0111 konsumtion utöver sin klasstillhörighet. 
Denna kunskap var också något som gav yrkesstolthet vilket var en viktig 
del i konstruktionen av yrkesidentitet. 

Exemplet Bohus Stickning visar på kopplingarna mellan en speciell 
vara och konstruktionen av yrkesidentitet för försäljerskorna. Det har visat 
sig finnas flera sådana kopplingar. De berättelser som fanns om Bohus 

Stickning i press och på utställningar hade en betydelse i det att de var med-



skapande i varans mening som exklusivt hantverk med ett speciellt ursprung 
och syfte, något som försäljerskoma hade kunskap om och som gjorde dem 
stolta över att sälja varorna. Försäljningen av Bohus Stickning gav kontakter 
med kunder som hade råd att köpa de dyra plaggen och gav en bättre 
förtjänst till försäljerskan i form av provision på försäljningen. I fallet Bohus 
Stickning är det tydligt att varomas mening för försälj erskoma konstruerats 
såväl utifrån de speciella produktionsförhållandena och marknadsföringen 
som utifrån varuhusets skyltningar och kundemas sociala positioner. 



6. Avslutning 

Titeln på avhandlingen är hämtad ur en handbok för NK-anställda från år 
1948.548 Skälet till att jag valde den är att den uttrycker det mål företaget 
hade med sina försök att forma försäljarna till fullfjädrade "NK-ister". Syftet 
med de berättelser företaget genom olika kanaler förmedlade till sina 
försäljare var att få dem att införliva företagets värderingar och normer med 
sina egna, så att de kunde representera företaget gentemot den grupp som för 
företaget var själva grunden för verksamheten - kunderna. Målet för NK var 
att skapa lojala anställda som identifierade sig med varuhuset och dess 
kunder. NK kunde dock inte i lugn och ro forma sina försäljare som de ville 
ha dem. Från aktörer utanför varuhuset kom ibland besvärande åsikter om 
företaget och den personalpolitik det utövade. Dessa kom framförallt från 
Handelsanställdas förbund som kämpade för att fa NK-försäljarna att identi
fiera sig med andra handelsanställda och organisera sig fackligt. Mellan 
dessa båda aktörer, företaget och facket, befann sig NK:s klädförsäljare. 
Denna avhandling har undersökt formeringen av deras yrkesidentiteter. 

Hur konstruerades eller 'gjordes' klädförsäljares yrkesidentiteter på 
NK och hur förändrades detta över tid?, var den huvudfråga jag inlednings
vis ställde mig. Nedan kommer jag att resonera kring den och kring de teori
trådar som funnits i denna avhandling. Det finns inget enkelt svar, som ni 
säkert redan har anat, och jag kommer inte att erbjuda något definitivt svar. 
Istället vill jag diskutera processer som jag bedömt som betydelsefulla i 
konstruktionen av klädförsäljarnas yrkesidentiteter. 

Utgångspunkten för avhandlingen har varit att identiteter är något som 
har med omgivningen att göra och att identiteter görs om och om igen i 
samspel med kontexten.549 Fokus har legat på att försöka förstå hur detta 
görande i ett historiskt perspektiv har gått till för klädförsäljarna på NK. Jag 
har intresserat mig mer för processen än för yrkesidentitetens eventuella 
innehåll. Angreppssättet har varit både diskursanalytiskt i det att den verk
lighet som presenterats här representerats språkligt och fått sin betydelse 

548 NK-vett & NK-sätt, s 19. Den återkom också i den senare handboken NK & DU från 1959, s 
26. 

49 Bradley. Fractured Identities..., Bauman. Att tänka sociologiskt..., du Gay. Consumption and 
Identity..., Giddens. Modernitet och självidentitet..., Thörn. "Från medvetande till diskurs" 



genom olika berättelser, och materialistiskt i det att diskurserna har relate
rats till materiella omständigheter. 

Avhandlingens problemställningar har kretsat kring att synliggöra den 
diskurs inom vilkens ramar yrkesidentiteter för kvinnliga och manliga för
säljare har konstruerats. Sociologen Anthony Giddens har teoretiserat om 
identitet och menar att en persons självidentitet konstrueras med hjälp av 
berättelser.550 Människors identitet konstrueras genom "självets berättelse", 
det vill säga de berättelser genom vilka människor reflekterar över och 
förstår sig själva.551 Görandet av identiteter är med detta synsätt ett ständigt 
pågående arbete. I denna avhandling har jag inriktat mig på att undersöka 
själva berättelsernas innehåll. Vad var det för berättelser som gjorde yrkes
identiteter på varuhuset NK? Hur såg de ut och vad kunde de innehålla? Jag 
har med inspiration från Anthony Giddens och Håkan Thörns teoretiska 
kopplingar mellan berättelser och identitet identifierat och analyserat olika 
typer av berättelser om och av NK och dess anställda. Undersökningen har 
begränsats till att gälla berättelser om yrkesidentiteten, den kollektiva 
identitet som formas genom människors tolkningar av berättelser om arbetet. 

Konstruktioner av kollektiva identiteter handlar om såväl identifiering 
som differentiering, om vilka som uppfattas som 'vi' och vilka som upp
fattas som 'dem'. I denna process är gemensamma berättelser avgörande. 
Berättelserna har handlat om relationer mellan försäljarna och företaget, 
facket och till de varor de sålde. Jag har visat att konstruktionen av 
yrkesidentiteter på NK, förutom att ha varit ett ständigt pågående arbete, 
karaktäriserats av en ständigt pågående kamp om hur försäljarnas yrkes
identitet borde vara. NK:s och Handels avd. 20:s berättelser om varuhuset 
var i många fall varandras rena motsatser. Fackets berättelser var betydelse
fulla som motpart till företagets. Motsättningarna mellan Handels avd. 20 
och NK formade båda parters berättelser. För NK:s del innebar det att 
företaget på olika sätt tvingades undertrycka motsägande berättelser för att 
diskursen om NK-andan skulle överleva. Företaget hade olika strategier för 
att göra detta inför sin personal. Ibland användes smicker, ibland hot och 
ibland tystnad. Jag har också visat att makt varit en viktig del i görandet av 
yrkesidentiteter och företagsdiskurs på NK. Makten inom företaget har varit 
relationell i det att de anställda haft möjligheter att agera och reagera på 
företagets ansträngningar att påverka deras yrkesidentiteter. Men makt
relationerna mellan företaget, facket och de anställda har inte varit jämlika. 

550 Giddens. Modernitet och självidentitet... Se också White. The Content of the Form..., och 
Thörn. "Från medvetande till diskurs". 
551 Giddens. Modernitet och självidentitet..., s 276. 



För den som ville arbeta och göra karriär på NK var det länge svårt att 
motsätta sig företagsdiskursen. Begreppen NK-anda, NK-familjen och NK-
ist definierades av företaget och förutsatte uteslutningar av andra grupper av 
handelsanställda. Dessutom var relationerna inom varuhuset hierarkiska och 
vägen upp i karriären kantad av motstånd. 

Tillsammans har dessa berättelser format diskurser som verkat inom 
företaget och som utgjort begränsande ramar för vilka yrkesidentiteter för
säljarna på NK kunnat anta. Genom att analysera skriftligt material och 
intervjuer med före detta klädförsäljare på NK har jag visat att dessa 
berättelser om kollektivets historia, öden och äventyr varit centrala i 
görandet av de anställdas yrkesidentiteter. Jämförelser mellan företagets, 
fackets och de anställdas berättelser har visat att framförallt företags
diskursen i många fall införlivats i de anställdas egna självberättelser. 
Fackets berättelser fungerade länge som motberättelser mot företagets och 
var en källa till motstridiga känslor hos de anställda som inte öppet vågade 
visa sitt eventuella intresse för facklig organisering. 

Kontexten för denna avhandling har varit en expanderande, på olika 
sätt könsuppdelad arbetsmarknad med ett allt större inslag av kvinnlig 
arbetskraft. Yvonne Hirdman är en av de forskare som beskriver ekonomin 
som en genusintegrerande kraft.552 Även Ulla Wikander menar att ekonomin 
i många fall fungerat integrerande och att kvinnors allt större möjligheter till 
ekonomisk självständighet varit en av förutsättningarna för 1970-talets 
växande kvinnorörelser.553 I denna avhandling har det varit tydligt att 
kvinnor har arbetat och gjort karriär på NK under den period då 'hemmafru-
diskursen ' var som starkast. Det är också tydligt att företaget gärna satsade 
på sina kvinnliga anställda och att kvinnlig arbetskraft gynnade företagets 
lönsamhet. På det sättet kan man säga att ekonomin har fungerat som en 
integrerande kraft. Därmed inte sagt att denna integrering på något sätt 
skulle vara fullständig. I så fall skulle den genussegregerade arbetsmark
naden vid det här laget vara upplöst. 

Jag har visat att det ekonomiska systemet inom varuhuset var 
genomsyrat av föreställningar om genus. På NK var de kvinnliga försäljarna 
visserligen önskade som arbetskraft men genusarbetsdelningen inom varu
huset innebar trots det att de oftast inte kunde nå lika långt i karriären som 
de manliga försäljarna. Kvinnliga och manliga försäljare arbetade ofta på 
olika avdelningar. Dessutom tjänade kvinnorna sämre och kritiserades 
hårdare om de avvek från den föresklivna normen för försäljare. De manliga 

552 Se under rubriken Tiden och genusordningen, s 10 ovan. 
553 Se under rubriken Tiden och genusordningen, s 10 ovan. 



försäljarna förväntade sig också att de skulle ha högre lön och nå längre upp 

i företagshierarkin. Utifrån dessa resultat ställer jag mig frågande till 
Hirdmans beskrivning av det ekonomiska systemet som, "i princip", genus-
neutralt.554 Jag kan förstå uppdelningen mellan det ekonomiska systemet och 
genussystemet eftersom det ena inte är samma sak som det andra. Men de är 
ohjälpligt intrasslade i varandra. Är det, ens på en ideologisk nivå, fruktbart 
att beteckna det ekonomiska systemet som genusneutralt? För mig har det 
inte varit det. Liksom Wikander ser jag genusarbetsdelningen som en del av 
vårt ekonomiska system.555 Min och andras forskning visar att genus
arbetsdelningen, även om den kan se olika ut, var och är en väl integrerad 
del av det ekonomiska systemet som inte existerar oberoende av de dis
kurser som har format det.556 

Ulla Wikander och Yvonne Hirdman hör till de forskare som menar 
att tiden runt mitten av det förra århundradet präglades av ett hemmafru
ideal. Andra forskare har menat att den sociala praktiken som innebar att 
kvinnor i stor utsträckning arbetade tytt på att det inte funnits ett starkt hus
moderskontrakt.557 Men att kvinnor arbetade trots husmoderskontraktet, eller 
hemmafrudiskursen, behöver inte betyda att detta kontrakt eller denna dis
kurs inte fanns. Det är olyckligt att inte se att sociala praktiker kan gå emot 
dominerande diskurser eller ideal. Om ingen någonsin gick emot domine
rande diskurser skulle förändring inte vara möjlig och alla diskurser skulle 
vara statiska. Det är troligt att den sociala praktiken som innebar att kvinnor 
satsade på sina arbeten, var det som ledde fram till en förändrad genus-
diskurs. Sociala praktiker kan gå emot dominerande diskurser. Det innebär 
att förändring drivs av motstånd. 

I denna avhandling har jag visat hur förändrade sociala praktiker och 
förändrade diskurser inom en viss kontext varit relaterade till varandra. Jag 
menar att det är viktigt att studera dessa tillsammans, i ett vad bland andra 
Harriet Bradley har betecknat som ett både/och-perspektiv.558 Jag menar, 
liksom Bradley, att ett rent materialistiskt eller ett rent poststrukturalistiskt 
perspektiv riskerar att förvränga den sociala verkligheten. Jag har visat att så 
länge företagsledningens tolkning av NK var den mest framträdande och att 

554 Se under rubriken Tiden och genusordningen, s 10 ovan. 
555 Wikander. Kvinnors och mäns arbeten..., s 21. 
556 Yvonne Hirdman visar också detta. Se exempelvis Hirdman. Med kluven tunga... Se även 
Wikander. Kvinnoarbete i Europa..., Wahl. Könsstrukturer i organisationer..., Bradley. Gender 
and Power in the Workplace... Hartman. "Kapitalismen, patriarkatet och könssegregationen i 
arbetet", mfl. 
557Se exempelvis Frangeur, Yrkeskvinna..., s 67, eller Wegerman, "Försörjd av sin hustru..." 
558 Bradley. Fractured Identities...,s 9 f. 



så länge NK-andan var den dominerande diskursen inom varuhuset fanns det 
inte så stora möjligheter för enskilda anställda att inkludera fackets tolk
ningar av företaget i sin yrkesidentitet. Praktiskt sett kan det också ha varit 
så att företagets välfärdsanordningar framstod som ett bättre val. NK:s 
attityder gentemot kvinnliga anställda ter sig också som på många sätt mer 
progressiva än Handels. Facket möttes istället länge med tystnad. Detta kom 
så småningom att förändras. Efter att kollektivavtal tecknats 1953 skedde en 
långsam förändring i attityderna till facket, vilket stöder Hirdmans beskriv
ning av 1950-talet som en brytningsperiod.559 Framemot mitten av 1960-
talet hade den lokala fackklubben för försäljare och NK-ledningen enligt 
uppgift ett gott samarbete.560 Denna förändring skedde samtidigt som en del 
anställda menade att NK-andan försvann. Trots detta stod de flesta försäljare 
fortfarande oorganiserade. 

Det är viktigt att se att diskurser inte kan förändras 'hur som helst', 
utan att det krävs motstånd för att förändra existerande diskurser. Mot
ståndet kan bestå av en social praktik som strider mot diskursen. Motståndet 
torde också kunna bestå av alternativa diskurser, även om jag inte visat på 
sådana här. Liksom sociala praktiker kan påverka diskurser kan diskurser ha 
en föränderlig men också konserverande verkan på sociala praktiker. Jag ser 
relationen dem emellan som en växelverkan utan given riktning. Exempelvis 
fanns på NK diskursen om NK-andan. Jag har visat att företagsdiskursen i 
det här fallet hade en konserverande verkan på den sociala praktiken 'att inte 
gå med i facket'. Samtidigt var det den sociala praktiken, 'att kollektivavtal 
för försäljarna tecknades och att en del anställda gick med i facket', som 
ledde till en förändrad inställning till facket, dvs. till en förändrad diskurs. 

Diskurser kan alltså vara både lättrörliga och tröga. Det gäller också 
yrkesidentiteter som konstrueras kontextuellt inom diskursiva och materiella 
ramar. En yrkesidentitet kan vara lättrörlig som i fallet med den nyblivna 
avdelningschefen som iklädde sig glasögon för att få större auktoritet inför 
kunderna, men den kan också vara trög. Många av de intervjuade har 
berättat om hur de identifierat sig med NK och med NK-andan och om hur 
de betraktat sig själva som NK-ister. De som arbetade länge som försäljare 
verkar i många fall ha införlivat de normer som föreskrevs i företags
diskursen i sina egna berättelser. 

De som arbetade på NK var runt 2000 personer och kunde omöjligen 
ha personliga relationer till alla. Ändå var det viktigt för företaget att de 
anställda kände samhörighet. För att skapa en föreställd gemenskap och med 

559 Hirdman. Demokrati och makt i Sverige, s 84 ff. 
560 Intervju 3 och intervju 7. 



det en kollektiv identitet var berättelser nödvändiga. De anställda benämn

des, i den interna berättelsen, NK-isterna. Det var viktigt att alla arbetade i 
NK-andan. Ett 'vi' förutsätter ett Me', och de fanns där ute och 
representerades av exempelvis facket eller pressen. Berättelser utanför 

kollektivet påverkade även de den föreställda gemenskapen inom 
kollektivet. Ibland med effekten att kollektivet slöts tätare samman och 
ibland splittrande då medlemmar av kollektivet tog steget över till en annan 
kollektiv gemenskap, den fackliga. 

De berättelser som konstruerade yrkesidentitetema och diskurserna på 
NK var inte klassneutrala. Försäljningen av kläder på NK krävde en speciell 
närhet till kunderna och kunskaper om hur dessa, ofta från andra samhälls
klasser än försäljarna själva, ville framställa sig. Från företagets sida var det 
önskvärt att försäljarna kunde identifiera sig med företaget och dess kunder, 
och alltså gå utöver sin egen klassidentitet. Därför arbetade arbetsgivaren 
hårt för att få de anställda att ge sken av medelklass, oavsett vilken bakgrund 
de kom från. Det viktiga var alltså inte försäljarnas ursprungliga klass
tillhörighet utan hur de framstod inför kunderna. Dessa hade i början av 
perioden ofta överklassbakgrund men kom med tiden att allt mer utgöras av 
den växande medelklassen, något som var en medveten satsning på att 
bredda kundunderlaget från företagets sida. Ansträngningar gjordes därför 
att med utbildning och anställningsförhållanden få försäljarna att bete sig 
och känna sig som tjänstemän och inte som arbetare. Jag har medvetet valt 
att inte definiera NK:s försäljare som antingen tjänstemän eller arbetare, 
eftersom detta inte varit mitt syfte att undersöka. Poängen är istället att klass 
i det här sammanhanget var något som ständigt konstruerades. Precis som 
med identiteter ser jag klass som något som görs, istället för något som är. 

Berättelserna om NK:s försäljare var inte heller genusneutrala. När det 
kom till försäljarnas genus var berättelserna komplicerade och ibland 
motsägelsefulla. Genusarbetsdelningens diskursiva nivå innebar att NK 
under 1950-talet framställde sina kvinnliga försäljerskor som rationella och 
kompetenta och intresserade av att utveckla sig själva genom yrkes
arbetet.561 Detta återspeglades också konkret i att många kvinnor hade 
ansvarsfulla positioner, upp till en viss nivå, inom företaget. Jämsides med 
dessa positiva berättelser om kvinnliga försäljare fanns skämtteckningar i 
personaltidningar och handböcker som framställde, framförallt unga och 
ogifta kvinnor, som ansvarslösa, pladdriga och slarviga. Kvinnliga försäljare 
beskrevs i både positiva och negativa tenner. 

561 För 1950-talets uppfattningar om "kvinnlighet" och kvinnor som arbetare se exempelvis 
Hirdman. Med kluven lunga, s 40ff. 



Manliga försäljare beskrevs ibland i personaltidningarna, framförallt 
under 1960-talet, som känsliga, mjuka och estetiskt lagda. Beskrivningarna 
av de manliga försäljarna ger inte associationer till exempelvis den tids
typiska arbetarklassmaskulinitet som Arne Nilsson kallat "riktiga karlar", 
utan de beskrevs snarare i feminint kodade termer.562 Samtidigt betonades 
maskulinitet utanför arbetet i personaltidningen antingen genom berättelser 
om idrottsprestationer eller i försäkringar om heterosexualitet genom att 
berätta att de manliga försäljarna var eller hade varit gifta med en kvinna. 
Berättelser om manliga försäljare var endast undantagsvis hållna i en till
rättavisande ton. De beskrevs som både mjuka och sportiga. Båda dessa 
beskrivningar var positiva. 

På en konkret nivå innebar genusarbetsdelningen inom varuhuset att 
män hade högre grundlön än kvinnor. De fick dessutom ofta sälja dyrare 
varor med högre status och kunde avancera högre upp i varuhushierarkin. 
Kvinnliga försäljare upplevde det som orättvist att män i samma positioner 
hade högre lön. För manliga försäljare handlade upplevda oförrätter ofta om 
missade befordringar. 

För AB Nordiska Kompaniet var det som sagt viktigt att försäljarna identi
fierade sig med företaget och inte med andra handelsanställda. Försäljarna 
var företagets ansikte utåt. Deras arbete var självständigt i förhållande till 
kunderna och kunde inte kontrolleras med annat än att försäljarna identi
fierade sig med företaget och betraktade sig själva som en del i NK-
familjen. Den övergripande berättelsen från NK syftade till att tala om för 
dem att de hade en särskild förtroendeställning och att det var de som i 
kundens ögon var NK. För att få försäljarna att vara lojala med företaget 
såväl under arbetstid som under fritid tillhandahöll NK berättelser som gick 
ut på att företaget tog hand om sina anställda. Dessa handlade om företagets 
välfärdssystem i form av pensionskassa, intressekontor och utbildnings- och 
karriärmöjligheter. Allt tillgängligt för den som var anställd med personligt 
kontrakt, det vill säga den som inte var kollektivavtalsansluten och fackligt 
organiserad. Som anställd var man egentligen bara en del av kollektivet NK-
isterna så länge man var anställd med personligt kontrakt. Detta gällde så 
länge samhällets välfärdssystem var dåligt utbyggda. Därefter försvagades 
diskursen om NK-andan och betoningen på NK som ett exklusivt företag 
med alldeles speciella anställda. 

562 Nilsson, Arne. "Modernisering och manlig homosexualitet" i Rädd att falla. Studier i 
manlighet. Gidlunds förlag, Södertälje 2002, s 202 ff. 



Andra berättelser som cirkulerade på företaget handlade om hur en 

försäljare på NK skulle se ut och uppträda under arbetet. Dessa förmedlades 

exempelvis genom personaltidningar och handböcker. Där berättades också 
om enskilda försäljare, kvinnor och män, som gjort karriär inom företaget. 

Dessa hölls fram som förebilder. 
Stora ansträngningar gjordes också att få personalen att betrakta NK 

som ett högklassigt företag och förmedla detta vidare till kunderna. 
Berättelserna om varuhusets och varomas högklassighet och utbildningen 
inom NK-skolan riktades mot försäljarnas klassidentitet och syftade till att 
lära försäljarna hur de skulle bemöta kunder ur högre samhällsklasser. 
Företaget betonade att de enskilda anställdas kvalifikationer var så speciella 
att det inte lämpade sig för försäljare att arbeta under kollektivavtal. Då 
skulle inte deras individuella förmågor kunna tas tillvara så att de nådde sin 
fulla potential i arbetet. Individualisering var nyckelordet som skulle fa de 
anställda att avstå från kollektivavtal. I alla dessa berättelser betonades att 
företaget alltid agerade för sina anställdas bästa. 

Fackets berättelser om NK stod i motsättning till företagets egna 
berättelser. De gick till stor del ut på att NK hade satt skräck i sina anställda 
så att dessa inte vågade organisera sig. NK:s hot om indragna förmåner för 
de försäljare som gick med i facket sågs av Handels som föreningsrätts
kränkning. Också i den samtida pressen fanns kritik mot NK för deras anti-
fackliga hållning. Detta gällde såväl 1920-tal som 1950-tal. I de pressklipp 
som samlats in och sparats av Handels avd 20 utmålades NK som reaktio
nära motståndare mot moderna avtalsformer. 

Inom Handelsanställdas förbund fanns allmänt hållna berättelser som 
innehöll beskrivningar av kvinnor inom handeln. Dessa framställde framför
allt gifta, deltidsarbetande kvinnor som ett problem. De ansågs inte ta sitt 
arbete på lika stort allvar som män, vilket ledde till att de inte organiserade 
sig. Handels menade att kvinnor måste börja betrakta sitt arbete på samma 
sätt som männen om inte den redan långt drivna genusarbetsdelningen skulle 
bli fullständig. Den grupp av kvinnor, de gifta, som Handels kritiserade var 
samma grupp som i NK:s personaltidningar lyftes fram som föredömen. Där 
kritiserades istället de ogifta kvinnorna. För kvinnliga försäljare på NK kan 
Handels kritiska attityd till gifta, yrkesarbetande kvinnor ha varit en viktig 
anledning till att de inte gick med i facket. 

De före detta försäljare på NK som har intervjuats hade i stor utsträck
ning införlivat de av företaget tillhandahållna berättelserna i sina egna.563 I 

563 Värt att hålla i minnet är att dessa försäljare i de flesta fall hade arbetat länge inom företaget. 
Det är rimligt att anta att de som varit alltför kritiska slutat efter en kortare tids anställning. 



dessa var NK-andan och NK-familjen ett återkommande tema. Så också 
berättelser om företagets patriarkala välfardanordniiigar. Men där fanns 
också kritik och motstånd mot företaget. Berättelser om sådant som upp
levdes som negativt inkluderade berättelser om arbetskamrater eller chefer 
som motarbetat dem eller 0111 de omorganisationer som under 1960-talet 
ledde till att NK-andan upplevdes försvinna. Flera klädförsäljare berättade 
också om att man inte kunde tala med sina arbetskamrater om vilket lön man 
hade eller om facklig anslutning. Fram till 1960-talet rådde tystnad kring 
dessa frågor. Att som försäljare inte gå med i facket kunde handla om 
lojalitet med NK-familjen eller 0111 en rädsla för att inte fa behålla jobbet 
eller inte få möjlighet till avancemang i arbetet. 

I de anställdas berättelser om de varor de sålde framhölls kontakten 
med kunderna som väsentlig. Klädernas mening för försäljarna konstruera
des genom berättelser om kunderna och det speciella med kläder som vara 
kan sammanfattas med att de krävde nära relationer med kunderna. 
Exklusiva, dyra varor med hög status gav både en högre lön på grund av 
provisionssystemet och kontakt med välbärgade kunder. I exemplet Bohus 
Stickning betonades varornas pris, ursprung, exklusivitet och att försälj
ningen av varorna var en välgörenhetsgäming från NK:s sida till förmån för 
fattiga familjer i Bohuslän. 

Varornas genuskodning hängde samman med försäljarens kön men 
inte bara efter uppdelningen att kvinnliga försäljare sålde damkläder och 
manliga försäljare sålde herrkläder. Istället har jag visat att varornas pris och 
status, samt graden av förväntad kroppskontakt mellan försäljare och kund 
har haft betydelse för vem som kunde sälja vad. Även 0111 manliga försäljare 
i regel återfanns på avdelningar med dyrare varor och högre provisioner har 
jag visat att kvinnliga försäljare, i de fall då de hade möjlighet att välja, 
gärna sålde dyra varor och att de betonade detta i sina berättelser om 
varorna. Att få en bra lön för sitt arbete var viktigt för både kvinnliga och 
manliga försäljare. 

Yrkesidentiteter och genusarbetsdelning hänger ihop. Föreställningar om 
genus och om vilka arbetsuppgifter som anses passande för kvinnor respek
tive män i olika tider och på olika platser fargar de berättelser som formar 
yrkesidentiteter. Jag har betraktat yrkesidentiteter, diskurser, genus och klass 
som något som kontinuerligt görs i sampel med omgivningen. I detta 
perspektiv ligger att förändring alltid är möjlig, även om det kan gå trögt om 
gamla diskurser eller praktiker är sega. I takt med att samhällets välfärds
system byggdes ut försvagades NK-andan och försvann slutgiltigt när varu



huset i början av 1990-talet lades ner för att sedan återuppstå som en 
galleria. Varuhuset NK finns inte mer. De yrkesidentiteter som konstrue
rades genom de berättelser jag analyserat i denna avhandling är i några fall 
inte helt borta. Att det fortfarande finns pensionerade klädförsäljare som 
betraktar sig som NK-ister visar att identiteter kan vara både lättrörliga och 
tröga. 

De berättelser som har tagits upp i den här avhandlingen bottnar i 
verkliga händelser och i myter 0111 varuhuset Nordiska Kompaniet. I relation 
till dessa konstruerades yrkesidentiteten för de anställda på NK. Det gällde 
särskilt försäljarna som av sin arbetsgivare fick höra att: "Du är NK." 



You are NK! Constructions of Work Identities at the Department 
Store NK from a Gender and Class Perspective 1918-1975 

The title of this thesis has its origin in a handbook for employees at the 
department store NK (AB Nordiska Kompaniet) in the year of 1948, and 
expresses NK's objective to try to shape its shop assistants to become full-
fledged 'NK-ists'. To achieve this, NK mediated narratives for shop 
assistants to identify with or differentiate from. The aim was to make the 
employees incorporate NK's values and nonns with their own. Then the 
shop assistants would be able to represent the company before those who 
were the basis for the business - the customers. But NK could not shape its 
personnel undisturbed. Agents from outside sometimes intervened with the 
company's internal affairs and policy of employment. The company 
discourse was shaped in relation to these. The objective was to create loyal 
employees who identified themselves with the department store and its 
customers. In this thesis I have investigated this process. 

How were the work identities of female and male shop assistants in 
the clothing departments at NK constructed or 'made', and how did this 
change over time? The starting point for this thesis has been that identities 
are contextually constructed and related to environment. Focus has been set 
on trying to understand how this process of 'making' identity has been done 
in a historical perspective for shop assistants in clothing departments at NK. 
The perspective has been both discursive and materialistic. The former in 
the sense that the reality presented has been represented and given meaning 
through language in narrative form, and the latter in the sense that 
discourses have been related to materialistic circumstances. 

The issues concerned have been how to make visible the discursive 
framework of the constructions of shop assistants' work identities. The 
sociologist Anthony Giddens has theorized about the construction of 
identity. He means that a person's self-identity is constructed through 
narratives about her/himself. From this point of view, the making of 
identities are a constantly ongoing process. In this thesis I have aimed at 
investigating the content of these narratives. How were the narratives on 
work identities constructed and what were their content? 

Constructions of collective identities involve both identification and 
differentiation. It's about 'us' and about 'them'. Shared narratives are 



crucial in the process of making collective identities. This thesis analyses 

narratives on relations between shop assistants and the company, the trade 
union and the commodities that were sold. I have shown that the 
constructions of work identities, besides from being an ongoing process, 
have been characterized by a constantly ongoing struggle about expectations 
on their nature. NK's and the trade union Handels avd. 20's narratives about 
the department store were in many cases in direct opposition. Oppositions 
formed the narratives of both parties. As a consequence, NK had to suppress 
contradictory narratives in different ways, to allow the survival of the 
company discourse, the spirit of NK. The company used various strategies 
in relation to the shop assistants. They included flattery, threats and silence 
when it came to union matters. Power was an important aspect in the making 
of work identities and company discourse. It was relational in the sense that 
the employees had a possibility to act and react on the company's efforts to 
influence their work identities. But the power relations between the 
company, the trade union and the employees were not equal. Those who 
wanted to work and make career advancements within the department store, 
could hardly oppose to the company discourse. Additionally, the relations 
within the department store were strongly hierarchal and the career ladder 
often lined with resistance. 

Together, these narratives have formed discourses within the company 
walls that have made up frames of constraint for the formation of work 
identities of the shop assistants at NK. By analysing both written and oral 
sources, I have shown that these narratives about the company's history and 
adventures have been important aspects in the making of work identities. 
Comparisons between the narratives of the company, the trade union and the 
employees show that especially the company's narratives have been 
incorporated into the shop assistants' own narratives regarding themselves at 
work. As the narratives of the trade union for a long period of time did 
function as counter narratives, they were a source of contradictory emotions 
among those shop assistants that did not dare to openly show their possible 
interest for unionising. 

This thesis has shown that as long as NK's interpretation of the 
company's discourse prevailed, it was hard for individual shop assistants to 
include the trade union's narratives into their work identities. The trade 
union was instead met with silence, but this came to change. In the mid 
1960's the relationship between the local trade union and the company 
became to a great extent cooperative. This change occurred at the same time 
as some employees were of the opinion that the special spirit of the 



company disappeared. Despite of these circumstances, most of the shop 
assistants were still un-organised. 

In this thesis I have shown how changing social practices and 
changing discourses in a special context have been coherent. I'm convinced 
of the importance of studying both discourse and social practices. A purely 
materialistic or purely post-structuralistic perspective risks to distort social 
reality. 

NK had approximately 2000 employees. All these people could not 
possibly have personal relations to each other. Still, it was important to the 
company that the employees had a sense of belonging. To create an 
imagined community and a sense of collective identity, common narratives 
were crucial. The employees were in the internal narrative named the 6NK-
ists'. The place was the department store. The times were alternately 
described as good or hard. Regardless which, they were used as an argument 
to stick together within the department store. It was said to be important to 
work in the 'spirit of NK\ An 'us' requires a 'them', and 'them' was 
represented by the trade union or the press. Narratives outside the NK-
collective did effect the imagined community within, sometimes causing the 
collective to join closer together and sometimes dividing it. Division 
occurred when members of the collective chose to join another community, 
namely the trade union. 

NK's narratives on shop assistants were not class neutral. The selling 
of clothes at NK implied a special closeness to the customers and knowledge 
about how they, often belonging to another class, wanted to represent 
themselves. The company wanted their shop assistants to identify with the 

company and it's customers, a process which meant that the employee often 
had to go beyond her or his own class. The employer worked hard to make 
their employees look and behave in a middle-class way, regardless of 
background. 

Neither were the narratives gender neutral. The issue of the shop 
assistants' gender was complicated and sometimes contradictory. Dual 
pictures of both women and men were presented, with the difference that 
women were portrayed both positively and negatively, while the different 
descriptions of men were positive. On a discursive level, the gendered 
division of labour implied that NK during the 1950's represented their 
female shop assistants as rational, skilled and highly interested in personal 
development through work. This was also shown in the fact that NK had 
many women at responsible positions, up to a certain level. Along with these 
positive narratives about female shop assistants, there were cartoons in the 



staff magazine which represented female shop assistants as careless and 

vain, especially the unmarried ones. A difference in the representation of 

male and female shop assistants was that prescriptions aimed at women 
were more frequent and more striking than those aimed at men. Male shop 

assistants could be described as both soft and sporty, soft at work and sporty 
outside of work. Both of these features were described as positive. Domi
nating gender discourses of the time were stressed outside of work, were 
men were described as sporty and women as "truly feminine". 

On a more concrete level, the gendered division of labour within the 
department store meant that men had higher wages, and could more easily 
make career advancement higher up in the hierarchy. Women shop 
assistants felt unjustly treated when men in the same positions were better 
paid. Male shop assistants' complaints could be about failed promotions. 

The objective of the overall narrative told by NK was to mediate the 
special position of trust given to the shop assistants. They were explicitly 
told that, in front of the customers, they "were NK". To ensure the shop 
assistants loyalty both during working hours and during spare time, NK 
supplied its personnel with narratives about the company's taking care of its 
employees. These included narratives about welfare-systems like pensions, 
education and possibilities to career advancements. To benefit from all this, 
the employee had to be employed with a personal contract, not with a 
collective agreement. The narratives told by the NK management claimed 
that NK took so well care of their shop assistants that it was unnecessary for 
them to join the trade union. They also meant that NK was a company of 
such a "high class" that a collective agreement wasn't suitable, and that the 
patriarchal internal welfare-systems were incompatible with collective 
agreements. As an employee at NK, you were strictly speaking only a 
member of the collective as long as you were employed with a personal 
contract. This was before societal welfare systems were fully developed. 
Thereafter, the discourse of the NK-spirit and the issue of NK as a very 
special company with very special employees weakened. 

Efforts were made to make the employees look upon NK as a 
company of very high class and to mediate this view to the customers. The 
company also stressed that the qualifications of individual shop assistants 
were so special that it would be disadvantageous for them to work under a 
collective agreement. 

Many of the former shop assistants who have been interviewed in this 
study had incorporated the company's narratives with their own. In these, 
the "spirit of NK" and the "NK-family" were recurrent themes, as well as 



narratives about the internal welfare systems. But there were also critics and 
resistance. Negative narratives included shop assistants descriptions of 
colleges or superiors who had opposed them or about reorganisations during 
the 1960's, which led to the disappearance of the company's spirit. Several 
informants described their inability to discuss wages and union matters with 
their colleges. 

In the narratives about the commodities, the most salient issue was the 
contact with the customers. Due to the shop assistants there was a strong 
connection between the commodities and the customers buying them. The 
meaning of the commodity was also affected by price, since the shop 
assistants had provisions on sales. This was an important aspect for both 
women and men. The price of the commodity appears, especially during the 
latter part of the study, to be the most important explanation for the 
gendered division of labour within the department store. This implied that 
only men would sell suits at the department of men's wear. 

Work identities and the gendered division of labour are connected. Notions 
of gender and of what kind of work that is considered suitable to men or 
women at different times and in different places colour the narratives that 
construct work identities. I have regarded work identities, discourses, gender 
and class as concepts that are in constant making and interact with the 
context. This perspective includes the idea that change is always possible, 
even though old discourses or practices can be stiff. In pace with the 
development of societal welfare-systems, the 'spirit of NK' weakened and 
eventually disappeared when the department store was closing-down and 
reappearing as a mall. The department store NK does not exist any longer. 
Those work identities that were constructed through the narratives analysed 
in this thesis have, in some cases, not entirely vanished. The fact that there 
are some retired shop assistant that still regard themselves as "NK-ists", 
shows that identities can be both changeable and stiff. 

The narratives dealt with in this thesis originate in existing events and 
in myths about the department store NK, and the shop assistants working at 
NK had to relate to these. The employer had picked one group of employees 
for which this was especially true: the shop assistants. They were told that: 
"You are NK". 





Bilaga 1 

Antal anställda efter yrke och kön 
Siffronia bör ses som ungefärliga eftersom företagsräkningarna är otydliga med vilka 

grupper anställda som döljer sig bakom de olika kategorierna. Dessutom är de formulär 

företaget fyllde i kompletterade med handskrivna tillägg vilket gör det svårt att veta vilka 
siffror som gällde. Kategorin "butikspersonar uppfattar jag som en av de tydligaste. 

Tabell 1: Antal anställda på NK Hamngatan september 1931 efter 
yrkeskategori och kön. Antal och % av respektive yrkeskategori. 
Yrkeskategori Kvinnor Kvinnor % Män Män % 

Företagsledare 0 0 4 100 

Arbetsledare och förmän etc. 8 25 24 75 

Kontors- och förvaltningspersonal 163 65 89 35 

Butikspersonal 471 63 274 37 

Arbetare, industri & hantverk 384 64 213 36 

Chaufförer 0 0 45 100 

Lager, transport, städ mfl. 50 23 164 77 

Övriga 183 79 48 21 

Totalt 1259 59 861 41 

Källa: Riksarkivet. SCB. Företagsräkningarna 1931. Ha:46b. Inkomna uppgifter från företagen. 
Stockholms stad grupp H 47a. 

Tabell 2: Antal anställda på NK Hamngatan september 1951 efter 
yrkeskategori och kön. Antal och % av respektive yrkeskategori. 
Yrkeskategori Kvinnor Kvinnor % Män Män % 

Företagsledare och chefer 0 0 29 100 

Arbetsledare och förmän 44 32 92 68 

Kontorspersonal 203 82 46 18 

Butikspersonal 607 68 286 32 

Lager, transp. Städ mfl 135 35 254 65 

Övrig personal 151 56 119 44 

Totalt 1140 58 826 42 

Varav deltid: antal + % av det egna könet 204 18 4 0,5 

Källa: Riksarkivet. SCB. Företagsräkningarna 1951. Fl, volym 6. Primäruppgifter från sk p-
företag. Stockholms stad: 301767-400733. NK nr 367450. 



Bilaga 2 

Intervjumall 
A: Kort beskrivning (ca 10 min), livshistoria: 
1. Varifrån kommer du och när är du född? 
2. Vad gjorde dina föräldrar? 
3. Hur många syskon? 
4. Skolgång? 
5. När och var började du arbeta? 
6. När började du på NK? 
7. Familjeförhållanden, giftermål, bam etc.? 

B: Arbetet som försäljare: 
1. Berätta om en vanlig arbetsdag i början av din tid som säljare på NK? (På 

vilken avdelning, lön, arbetstidsarrangemang) 
2. Varför just NK? Har företaget haft någon speciell betydelse? 
3. Karriärväg och arbetstidsarrangemang över tid. 
4. Vad kännetecknar en bra säljare? 
5. Vad har det inneburit för dig att sälja just kläder? Har varan man säljer 

någon betydelse? Arbetskläder? 
6. Utbildning och kurser inom eller utanför företaget? 
7. Deltog du i fritidsaktiviteter eller idrott arrangerat av NK? 
8. Fördelningen kvinnor/män på de avdelningar du arbetat på? 
9. Bra och dåliga sidor med försäljararbetet. 
10. Facklig anslutning, konflikter, strejker, provision. Fanns det konflikter 

gentemot andra avdelningar. 
11. På vilket sätt har arbetet varit viktigt för dig i relation till ditt övriga liv? 

Har det förändrats över tid? 

C: Fysisk och psykisk arbetsmiljö: Hur upplevdes arbetet i relation 
till... 
1. Arbetsgivaren, cheferna 
2. Kunderna 
3. Arbetsplatsen 
4. Arbetskamraterna 

D: Hem/arbete 
1. Familj? 
2. Barn och barnpassning. 
3. Inkomstens betydelse för familjens ekonomi 
4. Arbetsfördelningen i hemmet 
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Bilaga 4 

Avdelningschefer, inköpare och l:a försäljare 

Diagram 1: Antal avd. chefer eller la försäljare på NK Hamngatan efter 

forsäljningsavdelning och kön 1962 

• män 

• gifta kvinnor 

Ü ogifta kvinnor 

herrkläder barnkläder damkläder 

Källa: Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s arkiv. Systematisk förteckning över NK-
koncernens varuhus, varuområden, försäljningsavdelningar och budgetenheter. Okat. Packlåda 1, 
övrigt. 

Diagram 2: Antal inköpschefer/assistenter på NK Hamngatan efter varuområde och 

kön 1962 

• män 

• gifta kvinnor 

Elogifta kvinnor 

Herrkläder Barnkläder Damkläder 

Källa: Föreningen Stockholms företagsminnen. NK:s arkiv. Systematisk förteckning över 

NK-koncernens varuhus, varuområden, försäljningsavdelningar och budgetenheter. Okat. 

Packlåda 1, övrigt. 



Bilaga 5 

Andel kvinnor och män i Handels 

Tabell 1: Andel kvinnor respektive män i % av totala antalet medlemmar i 
Handels avd. 20. år 1924, 1936, 1944, 1950 och 1958. 

År Kvinnor % Män % 

1924 55,1 44,9 
1936 61,4 38,6 
1944 77,0 27,0 
1950 78,8 21,2 
1958 83,9 16,1 

Källa: För år 1924 och 1936: Handels avd. 20. Verksamhets- och revisionsberättelser 
1921-1964. ARAB, 1287: B 1:1. För år 1944 "Handels kvinnor önskar ombudsman av 

sitt eget kön", MT den 21 april 1945. Pressklipp ur ARAB, 1287, 01:005, mapp 1945. 

För år 1950: Nytt från handels, m 1 1951: s 5, samt för år 1958: Andersson, Johan. 

"Handelsanställdas förbunds avdelning 20. En undersökning av medlemssamman
sättningen och diskussionen kring denna samt lön och deltidsarbete ur ett genus
perspektiv under perioden 1951-1965." PK-uppsats framlagd vid Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Stockholms universitet vt 2000, s 12. 

Tabell 2: Andel kvinnor respektive män i % av totala antalet medlemmar i 
Handelsanställdas förbund år 1930, 1940, 1950, 1960 och 1970. 

År Kvinnor % M än % 

1930 31,1 68,9 
1940 41,6 58,4 
1950 42,4 57,6 
1960 56,5 43,5 
1970 68 32 

Källa: Qvist, Gunnar. Statistik och politik. Landsorganisationen och hinnorna på 

arbetsmarknaden. Prisma och LO. Stockholm 1974, s 57, tabell 10. 



Källor och litteratur 

Källor 

Arkiv 

Kungliga biblioteket: 
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Stockholms stad grupp H 47a. 
SCB. Företagsräkningarna 1951. Fl, volym 6. Primäruppgifter från sk p-
företag. Stockholms stad: 301767-400733. NK nr 367450. 

Nordiska museets arkiv 

Nordiska museets arkiv. Handelsundersökningen 1: Del 2 (2), E.U.48245. 
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Muntliga källor 
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