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INFORMERAR 2012:1 
 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek flyttar från U pplandsgatan under året vilket 
innebär stora förändringar i vår forskarservice 
 

• Från och med 7 februari har vi öppet efter tidsbokning för arkivforskare. Hör av 
dig till oss på forskarexpedition(at)arbark.se eller 08-412 39 29. Räkna med 
längre framtagningstider än vanligt. Planera din forskning med goda marginaler. 

 
• Biblioteksmaterialet är inte tillgängligt, dvs. vi gör ett uppehåll i 

utlåningsverksamheten, därför att personalen måste arbeta med att förbereda 
samlingarna för flytten. 

 
Öppettider (med tidsbokning) … under specialhelger 
måndag stängt torsdag-fredag 5-6 januari stängt 
tisdag-torsdag 10-17 torsdag-fredag 5-6 april stängt 
fredag 10-15 tisdag 1 maj stängt 
lördag-söndag stängt tisdag-fredag 15-18 maj (v. 20) stängt 
 tisdag-onsdag 5-6 juni stängt 
 torsdag-fredag 21-22 juni stängt 
 juli stängt 
 onsdag-fredag 1-3 aug. (v. 31) stängt 

 
Efter sommaren är vår ambition är att hålla öppet under ovanstående förutsättningar 
från tisdagen den 7 augusti och några veckor framåt. Vi flyttar under september månad 
och öppnar igen så snart som möjligt därefter i nya lokaler. Håll utkik efter mer 
information på Flyttbloggen http://www.arbark.se/kategori/flyttbloggen/. 
 
 

SEMINARIER OCH BOKPRESENTATIONER  
 
arrangeras och genomförs i samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas 
kulturhistoriska Sällskap (AKS). Det finns möjlighet att ta med en enklare lunch och äta i 
anslutning till eller under lunchseminarierna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.  
 
Lunchseminarium, tisdagen den 7 februari kl. 12-13 
Stefan Backius: Arbetare på scen. Amatörteater som politiskt verktyg  
När spelet om Norbergsstrejken hade premiär 1977 inleddes en nationell 
arbetarspelsvåg där amatörer uppmuntrades att beträda scenen för att gestalta 
klassens och den egna ortens historia. ABF gjorde betydande ansträngningar att möta 
detta genom en amatörteatersatsning. Detta behandlas i Stefan Backius avhandling i 
historia som kompletterar tidigare studier av den svenska sextiotalsradikaliseringen 
samt ger perspektiv på kulturens roll i samhället. 
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Temavecka om bemanningsbranschen 24-27 april 

Samtliga seminarier hålls på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4 
 

Soppa kan köpas till självkostnadspris under hela bemanningsveckan! 
 
Lunchseminarium, tisdagen den 24 april kl. 12-13 
Anette Thörnqvist:  
Otrygga anställningar i ett historiskt och internat ionellt perspektiv 
Anette Thörnqvist presenterar antologin Precarious Employment in Perspective: Old 
and New Challenges to Working Conditions in Sweden. Den behandlar olika former 
av otrygga arbeten och anställningsförhållanden inom olika branscher i ett historiskt 
och internationellt perspektiv. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft genom falskt 
egenföretagande inom byggbranschen, arbetsvillkoren i privata hem, tele-nursing 
och obekväma arbetstider inom handeln är några exempel på innehållet. Boken tar 
också upp strukturell diskriminering som en aspekt av otrygga anställningar samt 
andra faktorer som påverkar utvecklingen, såsom fackets problem och utmaningar i 
en internationaliserad arbetsmarknad, samt förändringar i arbetsmarknads- och 
välfärdspolitiken från welfare till workfare. 
 
Lunchseminarium, onsdagen den 25 april kl. 12-13 
Magnus Nilsson: Litteraturen och bemanningsföretage n 
I början av 1980-talet klädde Günter Wallraff ut sig till den turkiske gästarbetaren Ali 
och tog jobb på ett bemanningsföretag som försåg stora industriarbetsplatser i Ruhr-
området med arbetskraft. När han 1985 redovisade sina erfarenheter i boken “Längst 
därnere” ledde detta till en intensiv kritisk debatt om bemanningsföretagens roll på 
arbetsmarknaden. 2009 gav Kristian Lundberg ut boken “Yarden”, i vilken han 
skildrar ett år som bemanningsföretagsarbetare. Magnus Nilsson kommer i detta 
föredrag att jämföra Lundbergs och Wallraffs skildringar av fenomenet 
bemanningsföretag och diskutera deras olika sätt att använda litteraturen politiskt. 
 
Lunchseminarium, torsdagen den 26 april kl. 12-13 
Jonas Söderqvist: Det uthyrda arbetet i historiskt perspektiv 
Från Adress-contoiret till Academic Work, en översiktlig genomgång av det uthyrda 
arbetets historia i Sverige. Med utgångspunkt i det svenska lagstiftningsarbetet 
berättar Jonas Söderqvist om hur press och riksdagsdebatter styrs av olika 
ideologiska argument och skillnader i synsätt på det uthyrda arbetets plats på 
arbetsmarknaden.  
 
Lunchseminarium, fredagen den 27 april kl. 12-13 
Paneldiskussion om bemanningsföretag  
Detaljerat program kommer senare, se www.arbark.se 
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Lunchseminarium, tisdagen den 15 maj kl. 12-13 
Maj Alexandra Borg:  
Du sköna nya stad – Maria Sandels och Martin Kochs Stockholm  
Storstadslitteraturen har tidigare varit mer eller mindre förbisedd i forskningen. Studier 
finns av borgerliga, manliga flanörförfattares bidrag, men få har noterat att formen 
sträcker sig tvärs över genregränserna. Föredraget tar avstamp i två pionjärförfattarskap 
i svensk arbetarlitteratur, Maria Sandels och Martin Kochs. Fokus ligger på den 
betydelse rummet och staden tillskrivs i deras texter. Se även Alexandra Borgs 
avhandling En vildmark av sten : Stockholm i litteraturen 1897-1916. 
 
 

ARBETARHISTORIA  
 
Arbetarhistoria nr 140 (4/2011) handlar om Zeth Höglund, kommunistiska kvinnors 
organisering och Arbetarrörelsens flyktinghjälp. 
 
Arbetarhistoria nr 141 (1/2012) kommer ut i slutet av mars med bland annat artiklar om 
könspolitik och de spanienfrivilligas hemkomst. 
 
Arbetarhistoria nr 142 (2/2012) kommer i slutet av augusti med bidrag om semester, 
läger och barnkolonier.  
 
Arbetarhistoria beställs enklast på www.arbetarhistoria.se eller från Arbetarrörelsens 
arkiv och bibliotek, box 1124, 111 81 STOCKHOLM, tel. 08-412 39 00, fax 08-412 39 
90, e-post: arbetarhistoria(snabel-a)arbark.se. Detta gäller både prenumerationer (250 
kr) och lösnummer (enkelnummer 75 kr, dubbelnummer 130 kr, porto tillkommer) – Pg 
55 75 94-9. Artiklarna (teman, författare, rubriker) i alla nummer av Arbetarhistoria kan 
sökas på www.arbetarhistoria.se eller via www.arbark.se. 
 
 

… FRÅN VERKSAMHETEN  
 
“...the Swedish Party Comrades, Of Course, Never Need to Be Ashamed for My Sake”: 
German-Speaking Refugee Women in the Holdings of the Labour Movement Archives 
and Library 
 
Läs det senaste bidraget om kvinnliga flyktingar i WoW-projektet på www.arbark.se.  
 
WoW – Worlds of Women är ett projekt 
som syftar till att inspirera, såväl 
akademiska forskare som en intresserad 
allmänhet, att studera arbetarkvinnors 
historia i ett internationellt perspektiv. 
Projektet har resulterat i tre register och 
ett antal essäer på engelska. 
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Missade du hembiträdesveckan 22-25 november? Två av seminarierna spelades in så 
du kan lyssna på dessa på www.arbark.se. 
 

• Den 22 november pratade Anna Gavanas om ”(In)formalisering och arbetsvillkor i 
den växande hushållstjänstesektorn i Sverige”. Anna Gavanas har också 
tillsammans med Alexander Darin Mattsson skrivit rapporten ”Bland Rolexklockor 
och smutsiga trosor” 

 
I denna rapport utforskas konsekvenser av skattereduktioner 
(RUT-avdraget) för hushållstjänstesektorn. Med hjälp av en 
landsomfattande enkätundersökning diskuteras sammansättningen 
av den “vita” hushållstjänstemarknaden, kundgrupper, 
utvecklingen av arbetsvillkor samt skattereduktionens effekter 
utifrån företagares perspektiv. 

 
 

• Den 23 november pratade Lisa Öberg om ”Det betalda hemarbetets villkor - 
frågan som socialdemokratin gärna undvek.” 

 
 
Under veckan serverades god närande vegetarisk soppa av våra vänner i Arbetarnas 
kulturhistoriska sällskap, från vänster Percy Kindahl, Bo Tengberg, Kjersti Bosdotter och 
Lotta Durgé. 
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INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM POLITIK OCH KÄNSLOR  

Stockholm 7 december 2012 
 

Under efterkrigstiden har historiker, statsvetare, politiska kommentatorer och inte minst politiker ofta 
menat att politik och känslor inte hör ihop. Detta politikbegrepp etablerades under 1800-talet och 
fördjupades under 1900-talet. Jürgen Habermas gav uttryck för det i sin teori om den borgerliga 
offentligheten, enligt vilken det offentliga samtalet skulle vara en plats för rationella överväganden. 
Politiska emotioner hör, enligt detta synsätt, hemma inom de ideologiska extrempositionerna och är 
ingalunda något eftersträvansvärt. På senare tid har emellertid detta ideal blivit allt mera ifrågasatt. 
Västerlandet motiverade sin världshegemoni utifrån en evolutionär berättelse om successivt tilltagande 
rationalisering och förnuft, men i och med att upplysningsarvet och den rationella världsåskådningen 
under de sista 30-40 åren förlorat mycket av sin trovärdighet har också känslornas roll i politiken kommit 
att omvärderats. Många menar nu att känslor i politiken är helt nödvändiga: De behövs för att skapa 
engagemang och gemenskap samt för att avgöra val mellan olika handlingsalternativ. Historiker, 
statsvetare och andra forskare har därför börjat undersöka känslornas roll i politiken. Vissa forskare är 
framförallt intresserade av hur politiska system normerar vad människor bör känna samt hur känslor skall 
uttryckas. Andra vill förstå vad känslor betyder för människor när de intresserar sig för, eller deltar i, 
politiska processer och rörelser. Viktiga är också de frågor som handlar om vad känslorna gör med oss 
som politiska subjekt samt hur känslor används för att skapa, etablera och sprida politiska beteenden, 
normer och förhållningssätt.  

Vi vill med detta bjuda in till en diskussion om känslor och politik. Seminariet har för avsikt att 
belysa känslornas roll i politiken samt att diskutera kring ovan nämnda frågor. Inte minst är det vår 
ambition att gemensamt fundera kring de knepiga metodfrågorna. Vad är egentligen detta fenomen som vi 
kallar känslor och hur skall vi bära oss åt för att få syn på dem i politiken? Hur skall vi göra dem 
analytiskt hanterbara utifrån ett historiskt källmaterial? På vad sätt kan det emotionella perspektivet hjälpa 
oss att bättre förstå vad som händer i politiken? Behöver man som politisk historiker ett emotionellt 
perspektiv? Seminariet riktar sig inte bara till modernhistoriker. Vi vill även utifrån långa historiska 
perspektiv diskutera historisk föränderlighet och kontinuitet i synen på, och normerna kring, politik och 
känslor. Inte heller skall vi i snäv mening begränsa oss till arbetarrörelsens historia utan söka en bred 
diskussion om politik och känslor.  

 
Tid och plats 
Seminariet äger rum den 7 december 2012 på ARAB. kl. 09.00-17.00. Vi räknar med cirka 25 deltagare. 
Abstracten ska vara inlämnade senast den 2 maj 2012, färdiga bidrag vill vi ha senast den 1 november 
2012. Hjärtligt välkomna med frågor och intresseanmälan till Silke Neunsinger, 
silke.neunsinger(at)arbark.se 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Silke Neunsinger, ARAB  
Jens Ljunggren, Historiska institutionen, SU 
Ylva Waldermarsson, Samtidshistoriska Institutet, SH 


