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Abstract 

 

Carl-Filip Smedberg, Låginkomsttagaren. Skärningspunkter expertis, politik, representation 

och medier omkring 1970. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, 

masteruppsats. VT 2016. 

 

Denna uppsats utreder hur representationer av samhället formas i samspelet mellan 

samhällsexpertis, politisk debatt och mediala arenor. I fokus står uppkomsten och 

etableringen av ”låginkomsttagaren” i Sverige. Klassifikationen användes första gången under 

tidigt 1960-tal. Genom tillsättandet av låginkomstutredningen 1965 fick experter möjligheter 

att definiera och undersöka denna nya grupp. Dessa samhällsvetare var ofta radikala 

samhällskritiker som ville förändra samhällets sociosymboliska indelningar, och deras 

beskrivningar av låginkomsttagaren gavs stor plats i massmedia. Utanför utredningen 

brukades klassifikationen för politiska och sociala strider. Låginkomsttagare började snart 

användas som en identitetsposition, av aktörer med allt från radikala till konservativa 

ståndpunkter. Klassifikationen var sammanfattningsvis oerhört produktiv. Nya 

samhällsanalyser, politiska strategier och identitetspositioner etablerades. 

 

Keywords: Låginkomsttagare, socialgrupper, samhällsexpertis, mediering, radikalisering, 

representationer, sociala klassifikationer, 1970. 
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Inledning: att angöra en låginkomsttagare 

Under kårhusockupationen 1968 intervjuades Olof Palme och fick frågan hur han trodde att 

”låginkomsttagarna reagerar inför ’revolten’.”1 Frågeställningen tycks vara ordinär och vi 

förstår vad reportern var ute efter: hur reagerade de som inte hade det gott ställt, de som stod 

långt ifrån studenternas privilegierade vardag?  

 Egentligen står vi här inför en ny sorts människa. Endast några år tillbaka fanns inte 

”låginkomsttagare” som begrepp. Ingenting samlade ihop dessa enskilda människor 

konceptuellt i en klassifikation som ansågs meningsfull. I reporterns fråga finns 

implikationerna inbyggda att låginkomsttagarna kan reagera på ett likartat sätt inför 

studenternas handling. Låginkomsttagarna blir en egen social klassifikation skild från 

studenterna. Studenterna vill något vilket sätter låginkomsttagarna i rörelse: de reagerar 

utifrån sin klassifikations medvetande och vilja. Palme förstod frågan och svarade att många 

ringde honom och sa att studenterna borde göra ett hederligt jobb med sina studier eftersom 

de finansierades av skattebetalarna.  

 Låginkomsttagarna representeras alltså som en moralisk grupp. Låginkomsttagarna är 

de hårt arbetande, skattebetalarna. Frågan blir extra betydelsefull om vi lägger till faktumet att 

låginkomsttagarna var de människor som studenterna ville nå med sina politiska aktioner. Vi 

kan här också notera mediernas aktiva roll i att positionera grupper mot varandra, samt sätta 

in dem i ett meningssammanhang. Men varför ansågs det plötsligt meningsfullt och angeläget 

att tala om låginkomsttagare som en egen grupp med vissa attribut och dispositioner?  

 Klassifikationer är viktiga att studera eftersom de enligt sociologerna Geoffrey Bowker 

och Susan Star lyfter upp vissa aspekter av den sociala verkligheten medan de tystar andra.2 

Sociologen Luc Boltanski har uttryckt det som att ”when a new group enters the order of 

representation other possible forms of organization are invariably repressed.”3 De sociala 

klassifikationer vi har runtomkring oss är bara några av många möjliga. Varje klassifikation 

skapar sina egna medföljande världar, strukturerar hur vi agerar och tänker om andra och oss 

själva. 

Under 1960-talet skedde en medial expansion där massmedier blev allt mer centrala i 

samhället. Journalisters roll och praktiker förändrades till att ifrågasätta och kritiskt granska 

                                                 
1 Håkan Olander, ”Olof Palme: nej studenternas våld skrämmer mig inte”, Aftonbladet, 26 maj 1968. 
2 Geoffrey Bowker & Susan Leigh Star, 1999, Sorting things out. Classification and its consequences 

(Cambridge, Mass., 1999), 5. 
3 Luc Boltanski, The making of a class. Cadres in French society (1982), eng. övers. (Cambridge, 1987), 296. 
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istället för att använda en refererande stil i politisk journalistisk.4 Historikern Jens Ljunggren 

har noterat att massmedia var aktiva i att medverka i svenska intellektuellas samhällskritik 

och i att upphöja dessa intellektuella som moraliska förebilder.5 Samtidigt uppkom flertalet 

nya sociala rörelser, vilka generellt sett kan sägas ha gemensamheten att de delade en kritik 

mot socialdemokratin för att ha cementerat socioekonomiska ojämlikheter i samhället. 

Förståelsen av denna period har varit att den kännetecknades av en genomgripande politisk 

radikalisering. Gamla auktoriteter och sanningar skulle ifrågasättas och utmanas.6 

Sociologin och samhällsexpertis gavs under efterkrigstiden stor tilltro att lösa de 

utmaningar som välfärdssamhället kunde ställas inför. Sociologernas självbild var också som 

en hjälpvetenskap till välfärdens uppbyggnad, och samhället representerades av dem själva 

som utan egentliga sociala konflikter.7 Under 1960-talet skiftade dock detta i och med 

uppkomsten av sociologer och samhällsvetare som stod kritiska till många delar av det 

svenska samhället.8 Det har noterats att dessa kritiska samhällsvetare kunde få stort medialt 

utrymme för sin forskning och sin politik i det förändrade medielandskapet.9 Det fanns med 

andra ord en publik och en medial struktur för en interaktion och växelverkan mellan 

samhällsexpertis och samhällsdebatt. 

                                                 
4 Från och med Olof Palme blev det viktigt för politiker att delta i massmedierna för att nå ut med sin politik. 

”Politik och medier börjar så i tv-åldern alltmer närma sig varandra” som 1960-talet sammanfattas, Anna Edin 

och Per Vesterlund, ”Svensk television och mediehistoria: en inledning”, i Svensk television. En mediehistoria, 

red. A. Edin & P. Vesterlund (Stockholm, 2008), 37. Tv-sändningar utökades också i och med att TV2 började 

sändas 1969, en kanal inriktad på samhällsprogram och politisk journalistik. Se även Gunnela Björk, ”Från pr-

minister till massmediernas Segovia: Olof Palme och televisionen” i samma antologi. Sverker Jonsson menar att 

introduceringen av televisionen i Sverige gav ett stort avtryck även i pressen. Istället för att se televisionen som 

en konkurrent integrerades den i tidningar i särskilda tv-sidor, genom att man skrev om tv-programmen och 

deltagarna i programmen. Tidningarna strävande efter att ”göra sig oumbärliga för tv-tittarna.” Sverker Jonsson, 

”Tv förändrar världen (1958–1875)” i Den svenska pressens historia. Bland andra massmedier (efter 1945), red. 

L-Å. Engblom, S. Jonsson, K.E. Gustavsson & P. Rydén (Stockholm, 2002), 137, 180. Se även Östberg, 2002, 

59, 86f. Michael Forsman argumenterar för att svenskt 1960-talet ska ses som en tid av medialisering, en inte 

helt okontroversiell teori om mediers allt mera självständiga och genomgripande närvaro i samhället. Forsman 

kopplar samman denna process med tv- och radiomediets ökade popularitet och dess skifte att aktivt skapa 

samhällsdebatt med sina program. ”Från generationsmedvaro till medielabyrint. Ungdomens medialisering i 

svensk radio och tv under sextio- och sjuttiotal”, i Tillsammans. Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-

talet, red. A. Burman & L. Lennerhed (Stockholm, 2014), 316-317. 
5 Jens Ljunggren, Inget land för intellektuella. 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella (Lund, 2009), s.140; 

Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet (Lund, 2015), 

141; 271. 
6 För en översikt se, Kjell Östberg, När allt var i rörelse. Sextiotalsradikalisering och de sociala rörelserna 

(Stockholm, 2002). 
7 Anna Larsson, Det moderna samhällets vetenskap. Om etableringen av sociologi i Sverige 1930-1955 (Umeå. 

2001), 191-193. 
8 Katrin Fridjonsdottir, ”Social science and the ”swedish model”: sociology at the service of the welfare state”, i 

Discourses on society. The shaping of the social science disciplines, red. P. Wagner, B. Wittrock & R. Whitley 

(Dordrecht; Boston; London, 1991), 254-265. 
9 Om de radikala sociologers stora utrymme i tv och I tidningar, se Henrik Malm Lindberg, Drömmen om 

jämlikhet. Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall, (Stockholm, 2014), 51-53. Om 

journalistikens nya samhällskritiska och ifrågasättande roll under 1960-talet se Jonsson, 2002, 142. 
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 Mitt syfte är att genom kampen om samhällsrepresentationer undersöka hur 

samhällsexpertis, samhällsdebattdebatt och medier samspelade under 1960-talet. I empirisk 

fokus står representationen låginkomsttagare. Frågeställningen lyder: 

- Hur motiverades och definierades låginkomsttagarklassifikationen? 

- Hur medierades klassifikationen? 

- Vilka kontroverser gav klassifikationen upphov till? 

- Hur användes klassifikationen i samhällsdebatten? 

Expertis och sociosymboliska indelningar under efterkrigstid 

Det har under senaste tiden publicerats ett antal arbeten om hur centrala politiska begrepp 

uppkommit och formerats. Historikern Dror Wahrman framhåller exempelvis att 

medelklassbegreppet mobiliserats retoriskt under 1800-talet antingen som en försvunnen 

storhet lokaliserad i en avlägsen epok eller som en växande grupp i samhället. Istället för att 

ta aktörers utsagor som referenser till en faktiskt existerande grupp framhåller Wahrman att vi 

ska se på aktörernas stakes, vad som står på spel i att tala om och definiera en grupp vid ett 

visst tillfälle. Historikern Orsi Husz har undersökt hur medelklassbegreppet gavs olika 

innebörder i svenska mediala diskussioner omkring 1950. Husz talar om att pressdebatten 

handlade om vilka värden medelklassen skulle tillskrivas eftersom det sågs som viktigt för 

hur gruppen i framtiden skulle komma att behandlas.10  

 Sociologen Pierre Bourdieu har lagt fram teorin att det ständigt pågår symboliska 

kamper om klassifikationer: genom dem avgörs den legitima representationen av samhället.11 

Dessa strider om representationer har även kulturteoretikern Stuart Hall framhållit som 

centrala för hur den sociala världen förstås och ges mening. Symbolers mening kan enligt 

honom dock aldrig fastställas eller bestämmas enskilt av en aktör utan är alltid föremål för 

                                                 
10 Dror Wahrman, Imagining the middle class. The political representation of class in Britain, c. 1780–1840 

(Cambridge, 1995), 13; Orsi Husz, ”Att räkna värdighet. Privatekonomi och medelklasskultur vid mitten av 

1900-talet”, Scandia, vol.79 (2013), 88, 95. Se även Sophia Rosenfeld, Common sense. A political history 

(Cambridge, Mass., 2011). Patrick Joyce, Visions of the people. Industrial England and the question of class, 

1848–1914 (Cambridge, 1991) betonar också aktörers retoriska och symboliska medel att forma sociala 

identiteter. Liknande resultat får Ulrika Holgersson i sin avhandling om beskrivningar av klass i Svensk 

Damtidning 1900–1910. Människor klassificerade sig själv och andra med en stor mångfald av begrepp, med 

både nymyntade och äldre sociosymboliska begrepp. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och 

genus i svensk dampress i början av 1900-talet (Stockholm, 2005). Ulrika Holgersson argumenterar för att 

analysen av klass borde övergå till att vara en analys av sociala klassifikationer för att betona det aktiva i 

användningen av begreppet samt att visa på hur klass alltid handlar om att sortera och ordna människor i olika 

grupper. Klass: Feministiska och kulturanalytiska perspektiv (Lund, 2011), 160-165. 
11 Pierre Bourdieu, “The social space and the genesis of groups”, Theory and society, vol.14 (1985), 731-732; 

Bourdieu skriver att det krävs ”endless work of representation” för att skapa och upprätthålla en kollektiv social 

identitet, “What makes a social class? On the theoretical and practical existence of groups” Berkeley journal of 

sociology, vol.32 (1987), 10. 
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och resultatet av omförhandlingar mellan aktörer.12 Ett sätt att se på det som aktörer gör när 

de uttalar sig om den sociala världen är som gränsdragningar.13 När en aktör exempelvis 

skiljer mellan olika socialgrupper kan man se det som en sociosymbolisk gränsdragning.14 

 Ett mediehistoriskt perspektiv uppmärksammar mig på hur sociosymboliska indelningar 

kan förändras när de medieras genom exempelvis tidningsreportage, tv-program och 

utställningar. Medier är produktiva institutioner som är meningsskapande, för varje gång 

begreppet medieras förändras och förskjuts betydelsen. Detta innebär också att jag inte bara 

ser till verbala uttryck för låginkomsttagarbegreppet, utan även visuella tekniker för att 

representera och definiera låginkomsttagaren.15  

 Det finns två forskningssammanhang jag vill placera in min studie i: forskningen om 

samhällsexpertis under efterkrigstiden samt forskningen om sociosymboliska indelningar av 

samhället. Vad är samhällsexpertis och vad har dess roll varit under efterkrigstiden? Under de 

senaste åren har forskning publicerats som betonar hur samhällsexperter inte bara registrerar 

fenomen och processer i samhället utan även hur de aktivt skapar och formar dem. Samtidigt 

har det påvisats hur de framväxande välfärdsstaterna under efterkrigstiden använts sig av 

samhällsvetenskapen för att bygga upp välfärdssystemen samt för att styra samhället och 

medborgarna.16  

                                                 
12 Stuart Hall, “The spectacle of the ‘other’”, i Representation: cultural representations and signifying practices, 

red. S. Hall (London, 1997), 270. 
13 Begreppet är lånat från Thomas Gieryn, Cultural boundaries of science. Credibility on the line (Chicago, 

1999). 
14 Arne Eriksson, Tjänstemannafrågan. Social formering, politik och organisering under 1900-talets början, red. 

H. Bergman & L-E. Hansen (Stockholm, 2007) talar om en socio-symbolisk karta över samhället eller 

arbetsmarknaden, med vilket han menar hur grupper definieras och framställs stå i relation till varandra, 88. 

Vidare använder han begreppet ”Sociosymbolisk världsbild”, 99. Michèle Lamont & Molnár Virág, “The study 

of boundaries in the social sciences”, Annual review of sociology, vol.38 (2002) skiljer mellan symboliska 

gränser och sociala gränser. De påpekar dock att de sociala gränserna endast kan fungera om det finns 

symboliska gränser etablerade vilka anses som meningsfulla. Genom att använda begreppet sociosymbolisk 

betonar jag istället hur sammantvinnade dessa aspekter är med varandra. 
15 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of looking. An introduction to visual culture (Oxford, 2001) 

framhåller att det visuella bär med sig olika ideologier. De betonar även att vi alltid omförhandlar och omtolkar 

exempelvis bilders mening, men att samtidigt är vi tränade att läsa bilder på specifika sätt vilket kan vara svårt 

att gå emot, 21-25. Det visuella är viktigt för Stuart Hall och för hela det anglosaxiska fältet av Culture-studies. 

Hall studerar både representationer i text och i det visuella. För en intressant studie som betonar det visuellas 

betydelse för klass, dock med en helt annan fokus än min uppsats, se Beverly Skeggs, ”The making of class and 

gender through visualizing moral subject formation”, Sociology, vol.39 (2005). 
16 P. Wagner, B. Wittrock & R. Whitley, red., Discourses on society. The shaping of the social science disiplines 

(Dordrecht; Boston; London, 1991); C. Camic, N. Gross & M. Lamont, red., Social knowledge in the making, 

(Chicago, 2011); K. Brückweh, red., Engineering society. The role of the human and social sciences in modern 

societies, 1880-1980 (Basingstoke, 2012); R. Danell, A. Larsson & P. Wisselgren, red., Social science in kontext. 

Historical, sociological, and global perspectives (Lund, 2013). Se även Thomas Osborne & Nikolas Rose, “Do 

the social sciences create phenomena? The example of public opinion research”, The British journal of 

sociology, vol.50 (1999); Sarah Igbo, The averaged American. Surveys, citizens, and the making of a mass public 

(Cambridge, Mass., 2007); John Law & John Urry, “Enacting the social”, Economy and society, vol.33 (2004). 
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 Ett studieområde som växt fram handlar om hur vi ska förstå praktiken att samla 

statistik i det moderna samhället. Statistik har setts som en praktik som måste skapa 

kategorier för att fungera. Statistik binder även ihop skilda delar av världen och bildar nya 

kopplingar som inte funnits tidigare, samt ger ett sken av kausalitet mellan olika företeelser.17 

Som antropologen Timothy Mitchell framhåller så innebär statistik en form av abstraktion 

som sker genom att människor plockas ut från sin lokala kontext.18 Sociologen Mike Savage 

för över detta perspektiv från Mitchell och analyserar sociologer i England. Som exempel tar 

Savage tar upp konstruktionen av de arbetslösa under 1920-talet; i sin lokala kontext fanns 

inte de arbetslösa som en definierad social grupp, men med statistik kunde de konstrueras som 

det på en nationell nivå.19 

 Vetenskapsfilosofen Ian Hacking har betonat storskaligt producerande av statistik som 

en statlig praktik som uppkom under 1800-talet för att hantera och kontrollera befolkningen. 

För att räkna befolkningen krävdes sociala klassifikationer, och dessa klassifikationer fick 

konsekvenser för hur människor uppfattade andra och sig själva.20 Klassifikationer och de 

klassificerade hamnar i en sorts loop där de påverkar varandra menar Hacking.21  

 Historikern Nikolas Rose menar att statistik inte enbart ska ses som ett sätt för staten att 

styra befolkningen. Med pedagogiska medel lärs numeriskt kunnande ut till människor så att 

de ska kunna styra sig själva. Statistik blir dessutom ett medel för olika grupper att kämpa för 

erkännande och resurser.22 Ida Ohlsson Al Fakir betonar i sin avhandling om statlig 

kunskapsproduktion om svenska romer att den statistiska kunskapsproduktionen påverkade 

hur myndigheter bemötte romer men att den samtidigt kunde användas för socialt och 

politiskt erkännande.23 Statistik kan följaktligen förstås både som ett kontrollmedel och som 

ett sätt att utmana staten eller andra institutioner med. 

                                                 
17 Ann Rudinow et al, “Introduction. By the very act of counting. The mutual construction of statistics and 

society”, i The mutual construction of staticstics and society, red. A. Rudinow, H. Lomell & S. Hammer (New 

York, 2011), 2. Se även Alain Desrosières, The Politics of Large Numbers. A History of Statistical Reasoning 

(1993), eng. övers. (Cambridge, Mass., 1998); Roy Porter, Trust in numbers. The pursuit of objectivity in science 

and public life, (Princeton, 1995). 
18 Timothy Mitchell, Rule of experts. Egypt, techno-politics, modernity (Berkeley, 2002), 15. 
19 Mike Savage, Identities and social change in Britain since 1940. The politics of method (Oxford, 2010), 194. 
20 Ian Hacking, The taming of Chance (Cambridge, 1990), 6. 
21 “There is a looping or feedback effect involving the introduction of classifications of people. New sorting and 

theorizing induces changes in self-conception and in behavior of people classified. Those changes  demand 

revisions of the classification and theories, the causal connections, and the expectations. Kinds are modified, 

revised classifications are formed, and the classified change again, loop upon loop.” Ian Hacking, ”The looping 

effects of human kinds”, Causal cognition. A multidisciplinary debate (1995), 370.  
22 Nikolas Rose, Powers of freedom. Reframing political thought (Cambridge, 1999), 218. 
23 ”Mätandet, klassificerandet och registrerandet kan ses som en förutsättning för medborgarskap i praktiken. Att 

undersökas och registreras är att bli politiskt uppmärksammad, och politisk uppmärksamhet ger möjlighet till 

anspråk på nationens resurser. Statistisk synlighet ger med andra ord politisk synlighet, vilket potentiellt kan 

användas för att kräva inflytande och medbestämmande.” Ida Ohlsson Al Fakir, Nya rum för socialt 
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 I svensk forskning har begreppen arbetare, arbetarklass och folk inom 

Landsorganisationen (LO) och socialdemokratin undersökts i högt uppsatta politikers, 

partiprograms och partiskrifters utsagor.24 Åsa Lindeborg har framhållit i sin avhandling att 

socialdemokratiska partiet men även LO började undvika orden arbetarklass och arbetare 

under efterkrigstiden. Efter ATP-striden 1957 blev ”löntagarna” en överordnad klassifikation 

inom socialdemokratin.25 Jag vill dock i denna uppsats undersöka hur samhällsexpertis och 

sociosymboliska klassifikationer används i samhällsdebatten. Jag vill alltså inte premiera en 

aktör före en annan.26  

 Flera historiker har undersökt 1960-talets radikalisering. Låginkomstutredningen (1965-

1971) som undersökte låginkomsttagarnas situation sätts här samman med annan social kritik 

under det sena 1960-talet, exempelvis med makarna Inghes bok Den ofärdiga välfärden 

(1967), eller med Gustav Jonssons Det sociala arvet (1969). Både historikerna Jenny 

Andersson och Henrik Malm Lindberg har argumenterat för att låginkomstutredningen ska 

ses som en del av en ny social kunskap, främst pådriven av sociologer, som fick stor inverkan 

på politiken. Politiker började använda ett sociologiskt synsätt i sina samhällsanalyser: att 

tillväxt var det viktigaste för samhällets utveckling problematiserades och klass återkom i 

politikernas vokabulär. Maktdimensionerna i samhället blev centrala.27 Ylva Stubbegaard 

                                                                                                                                                         
medborgarskap. Om vetenskap och politik i ”Zigenarundersökningen” – en socialmedicinsk studie av svenska 

romer 1962-1965 (Växjö, 2015), 292-293. Det finns få andra svenska studier vilket studerar samhällsexpertis 

som delaktiga i att konstituera sociosymboliska klassifikationer i samhället. Se dock Bo G. Nilsson, 

Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares 

levnadsskildringar (Stockholm. 1996). Nilsson skriver om nordiska museets insamling och utgivning av 

arbetarminnen under efterkrigstiden, med betoning på hur etnologerna redigerade och ramade in dessa minnen 

för olika syften. Det finns dock flera samhällsvetenskapliga studier om samtiden som betonar klassificeringarnas 

makt. Se exempelvis Julia Peralta Prieto, Den sjuka arbetslösheten. Svensk arbetsmarknadspolitik och dess 

praxis 1978-2004 (Uppsala, 2006); Mats Börjesson & Eva Palmblad, Strultjejer, arbetssökande och 

samarbetsvilliga. Kategoriseringar och samhällsmoral i socialt arbete (Malmö, 2008). 
24 Tomas Jonsson, ”Att anpassa sig efter det omöjliga.” Utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska 

förändringar 1911-1944 (Göteborg, 1998). Se även Jonny Hjelm, ”Varuutkörare, kontorister och bodknoppar. 

Om riktiga arbetare och vanliga anställda”, i Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005, red. Victor 

Lundberg (Landskrona, 2007). Hur arbetare kodats som manligt inom LO diskuteras i Eva Blomberg, Män i 

mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister: politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 

(Stockholm, 1995); Yvonne Hirdman, Med kluven tunga. LO och genusordningen (Stockholm, 1998); Ylva 

Waldemarson, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse. LO:s kvinnoråd och makten att benämna 

1898-1967 (Stockholm, 2000). Ansatser till hur tjänstemannabegreppet etablerats historiskt finns i Eriksson, 

2007. För en intressant arbetssociologisk studie om gränsdragningar mellan arbetare och tjänstemän inom 

arbetslivet, se Tommy Nilsson, Arbetare eller tjänstemän? Ny teknik och fackliga gränsdragningsproblem i 

svensk verkstadsindustri (Lund, 1988). 
25 Åsa Lindeborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892–2000 

(Stockholm, 2001), 372-379. 
26 Se här Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet (Höör, 

2013) som på ett intressant sätt framhäver hur samhällsexperter under mellankrigstiden, exempelvis makarna 

Myrdal, använde sig av medier och medielogiker för att sprida ut sin kunskap. Tistedt argumenterar för att 

samhällsexperterna hade en auktoritetsposition i mediedebatterna men att de inte stod oemotsagda, 87-88. 
27 Jenny Andersson, ”Kritik och kunskapskamp: ett perspektiv på den starka statens fall”, i Bortom den starka 

statens politik, red B. Rothstein & L. Westerhäll (Stockholm, 2005); Malm Lindberg, 2014, 92: ”Det viktigaste 



 9 

undersöker i en kandidatuppsats förändringar i statliga utredningars begreppsanvändning 

rörande klassifikationer: från socialgrupp under 1950- 1960-talet till inkomsttagare och 

socioekonomisk ställning från och med 1970-talet respektive 1980-talet. Stubbegaard 

spekulerar att inkomsttagare och socioekonomisk ställning införs för att motverka socialt och 

politiskt identitetsskapande: socialgrupp implicerar kulturell och politisk samhörighet, 

inkomsttagare låter mer byråkratiskt och individualiserat.28 Då detta förvisso är intressant 

måste det testas empiriskt. 

 Det har noterats att jämlikhet antagligen var det mest använda begreppet i politisk 

debatt omkring 1970.29 Låginkomsttagare var ett annat. ”Låginkomsttagarnas problem 

diskuterades nu med en intensitet och ett allvar som aldrig förr” som statsvetaren Axel 

Hadenius skriver i sin avhandling om LO (1976).30 Men på vilka sätt användes begreppen? 

Vilken mening och innebörd hade de och för vilka? Istället för att ta kvantitativa ökningar av 

ord som garant för att vissa värden eller vissa strömningar dominerade en epok kan vi ta det 

som en utgångspunkt. 

Hur man följer låginkomsttagare 

Som metod kan man säga att jag följer ett begrepp genom samhället, dess ”karriär”.31 Genom 

att observera hur begreppet förflyttar sig och används i olika kontexter kan jag få ut vilka 

innebörder aktörer lagt i detsamma samt vad de hoppades uppnå genom att använda 

begreppet. Det är alltså hur begreppet är innebegripet i en meningsproduktion jag undersöker. 

Inspiration tar jag främst från ett begreppshistoriskt perspektiv grundat av Reinhart Koselleck. 

Enligt Koselleck kan historiska erfarenheter och historiska processer erfaras genom att man 

studerar hur begrepp förändras.32 Vad jag vill betona är begreppsanvändningens aktiva och 

                                                                                                                                                         
bidraget till radikaliseringen, i form av kunskapsunderlag, blev Låginkomstutredningen.” Båda kallar denna nya 

politik för ett paradigmskifte. 
28 Ylva Stubbegaard, “Från socialgrupp till inkomsttagare – Den ideologiska förändringens språkliga 

implikationer från 1950-talet till 2000-talet” opubl. kandidatuppsats, statsvetenskapliga inst. (Lund, 2008). 
29 Östberg, 2002, 120. 
30 Axel Hadenius, Facklig organisationsutveckling. En studie av Landsorganisationen i Sverige (Stockholm, 

1976), 104. 
31 Sabine Maasen & Peter Weingart, Metaphors and the dynamics of knowledge (London 2000), 22. 

Metaforsanalys skriver de “looks for both the locally specific processing’s of metaphors and the ways in which 

they – gradually – produce (heterogeneous sets of) meanings across various (types of) discourses for a given 

period of time”, 4. Det är ungefär på samma sätt som jag metodologiskt undersöker begrepp i min uppsats. Se 

även bidragen i antologin Biographies of scientific objects, red. L. Daston (Chicago, 2000) vilka följer olika 

vetenskapliga koncepts karriärer. 
32 Reinhart Koselleck, Futures past. On the semantics of historical time (1979), eng. övers. (New York, 2004). 

För en svensk studie som använder en begreppshistorisk ansats se My Klockar Linder, Kulturpolitik. 

Formeringen av en modern kategori (Uppsala, 2014). 
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produktiva karaktär, hur aktörer använder sig av begrepp och omdefinierar dem för egna 

syften.  

 Ett nytt sätt att förstå dessa frågor är genom inriktningen kunskapshistoria, där 

cirkulation är ett viktigt teoretiskt begrepp. Kunskap betraktas som något som förändras när 

det cirkulerar mellan olika aktör.33 Vad jag dock vill betona är att låginkomsttagarbegreppet 

kunde ta formen av en intervju, film, konstutställning och så vidare. Därför lånar jag 

begreppet mediering från en mediehistorisk inriktning. Med mediering menar jag hur något 

konstrueras i olika medium.34 

Förutom att följa begreppet låginkomsttagare kommer jag leta upp och fokusera på när 

kontroverser uppstod kring låginkomsttagarindelningen. Det ger en inblick i hur 

låginkomsttagarindelningen stabiliserades och destabiliserades. Genom kontroverserna 

kommer jag även åt vilka värden som stod på spel vid användningen av 

låginkomsttagarbegreppet: vilka epistemologiska och politiska överväganden som aktörerna 

ansåg det meningsfullt att strida om.35 

 Mitt material består till stor del av tidnings- och tidskriftsartiklar. Detta hör ihop med 

min metod: att följa ett begrepp i samhällsdebatten. Genom Kungliga bibliotekets tjänst med 

digitaliserade dagstidningar har jag kunnat få fram alla sammanhang inom vilket begreppet 

låginkomsttagare verkade i de fyra tidningarna Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet fram till 1972. Dessa fyra tidningar ger också en god ideologisk 

blandning. Artiklar från andra tidningar än dessa kommer från ett besök vid Sigtuna 

pressklipparkiv.36 För att utvidga min sökning, samt för att få med debatter och användning av 

begreppet från vetenskapligt och politiskt håll, har jag även undersökt ett antal tidskrifter 

mellan åren 1965 och 1972: den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, LO:s tidskrift 

Fackföreningsrörelsen, den konservativa idétidskriften Svensk Tidskrift, Statistiskt Tidskrift, 

Statsvetenskaplig Tidskrift och Sociologisk Forskning. Eftersom låginkomstutredningen var 

aktiv i att forma begreppet läste jag även deras rapporter, och framför allt huvudsekreteraren 

Per Holmbergs egna artiklar och uttalanden i intervjuer. Per Holmberg figurerar en hel del 

igenom uppsatsen eftersom han förkroppsligar flera tendenser och processer jag vill peka på: 

                                                 
33 Se Johan Östling, ”Vad är kunskapshistoria?”, Historisk Tidskrift, Vol.135 (2015); David Larsson Heidenblad, 

”Framtidskunskap i cirkulation. Gösta Ehrensvärds diagnos och den svenska framtidsdebatten, 1971-1972”, 

Historisk tidskrift, vol. 135 (2015). 
34 Se ex. Gunilla Törnvall, ”Mediering av växter under 600 år. Om reproduktionsteknikens betydelse för 

avbildning och uppfattning”, i Återkopplingar, red. M. Cronqvist, P. Lundell & P. Snickars (Lund, 2014), 264. 
35 Om att studera kontroverser se Pia Forsberg, ”Tillväxt som kontrovers. Ekonomers och sociologers debatt om 

den svenska offentliga sektorn”, Sociologisk Forskning, vol.44 (2007). 
36 Främst från samlingarna under rubriken Klasser, klasskamp samt Arbetslön. 
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samhällsexpertisens delaktighet i att forma representationer samt massmediers delaktighet i 

att förhandla samhällelig expertis och sociosymboliska klassifikationer omkring 1970. 

 Uppsatsen kommer att inleda med att undersöka klassifikationer i Sverige under 1960-

talet för att kunna sätta in låginkomsttagaren i en kontext av flera samverkande och 

konkurrerande sätt att framställa samhället på. Efter det kommer låginkomsttagarbegreppets 

uppkomst och institutionalisering i låginkomstutredningen diskuteras, i det kapitlet besvaras 

frågan om hur begreppet motiverades och definierades av låginkomstutredningen. Kapitlet om 

mediering och statistik besvarar främst hur klassifikationen medierades. Det efterkommande 

kapitlet ”politik och kunskap” är riktad till frågan om vilka kontroverser klassifikationen var 

inblandad i. Det sista kapitlet innan slutdiskussionen är främst ämnad att besvara hur 

klassifikationen användes i samhällsdebatten. 

Klassifikationer i rörelse – 1960-talets sociosymboliska landskap 

Experter och institutioner klassificerar människor 

Hur framställdes och tillskrevs sociosymboliska indelningar under efterkrigstiden? Sociologen 

Mike Savage har i en brittisk kontext undersökt sociologer som aktörer med en egen agens att 

förändra vad de själva analyserar. När sociologer undersökte klass i norra England under 1950-

talet var det ytterst få som ville tala om sig själv i termer av arbetarklass. De flesta var påtagligt 

besvärade av intervjusituationen då de inte visste vad som förväntades av dem. 40 år senare 

talade de flesta där om sig själva som arbetarklass, och själva intervjusituationen mellan 

sociolog och intervjusubjekt hade institutionaliserats.37 Människor lär sig att använda vissa 

begrepp och tankesätt om sig själva om det ofta förekommer runtomkring dem. Det formar 

deras förståelse av sig själva och av samhället. 

 Under 1960-talet diskuterade svenska sociologer på vilken basis klass skulle tillskrivas 

människor. Sociologerna var uppdelade i positioner mellan vad som kan kallas för en subjektiv 

klassteori och en objektiv klassteori. Vi kan följa diskussionerna i antologin Det differentierade 

samhället från 1967. Vad som är tydligt i antologin är hur diffust klassbegreppet var. 

Sociologins nestor Torgny Segerstedt, senare mångårig rektor för Uppsala universitet, skiljde 

mellan verkliga grupper och fiktiva grupper. Verkliga grupper är de som man själv måste ha 

medlemskap för att vara med i, exempelvis företaget, familjen, partiet, fackföreningen. Klass 

räknade han in som en fiktiv grupp, där man inte på liknande sätt kunde styrka medlemskap. 

                                                 
37 Savage, 2010, 6-11. 
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Man kunde inte ”peka på någon speciell objektiv egenskap som kännetecken på att en person 

tillhörde den ena eller den andra samhällsklassen” enligt Segerstedt. Huvudsaken var att 

människor identifierade sig med klassen ifråga, via gemensamma attityder och beteenden. 

Segerstedt menade att klasser uppfattades som verkliga när många människor förstod dem som 

verkliga.38 Gösta Carlsson, sociolog och historiker, fann å andra sidan en oerhörd vaghet kring 

begreppet klass: två sociologer kunde definiera medelklass helt olika menade han, och de flesta 

sociologer var även inkonsekventa i sina egna definitioner. För Carlsson var klass en fråga om 

att statistiskt finna ”enheters fördelning i ett mångdimensionellt variabelsystem, 

stratifieringsrummet.”39 

 Trots Segerstedts bekännelse till en subjektiv klassteori kan man finna en sorts objektiv 

jämförelsepunkt i hur klass ”skulle” vara i hans verk. I hans mest kända studie från 1950-talet, 

mastodontarbetet Människan i industrisamhället utgivet i två delar mellan 1952 och 1955, 

jämför han subjektiva attityder hos personer med deras ”objektiva” klasstillhörighet utifrån 

yrkesposition. Metoden används i ett annat känt sociologiskt arbete från 1950-talet, Edmund 

Dahlströms Tjänstemän, näringsliv, samhälle. Dessa arbeten kan sammanfattas som försök att 

jämföra yrkesgruppen ”arbetares” attityder och åsikter med ”tjänstemännens”. De tjänstemän 

som identifierar sig som arbetarklass avviker enligt dessa undersökningars logik från vad som 

menas vara deras objektiva tillhörighet. Denna sociologiska klassteori slutar ändå med att 

reifiera och reproducera sina undersökningsobjekt, nämligen sociala och psykologiska 

skillnader mellan arbetare och tjänstemän.40 

 Sociologer var inte ensamma om att upprätthålla sociosymboliska indelningar. 

Statistiska centralbyrån (SCB) hade länge använt sig av en socialgruppsindelning utifrån 

yrken, där tre socialgrupper grovt sett korresponderade med arbetarklass, medelklass och 

överklass. SCB införde statistik över indelningen ”högre klassen”, ”medelklassen” och 

”kroppsarbetarnas klass” 1911. Denna indelning blev så småningom till socialgrupp I, II och 

                                                 
38 Torgny T. Segerstedt, ”Samhällsklass och samhällsskikt”, i Det differentierade samhället. Studier i social 

stratifiering, red. Carl-Gunnar Janson (Stockholm, 1968), 103. 
39 Gösta Carlsson, ”Semantik, statistik och klassbegrepp”, i Det differentierade samhället. Studier i social 

stratifiering, red. Carl-Gunnar Janson (Stockholm, 1968), s.92. Se även Joachim Israels diskussion 

”Klassbegreppet ur marxistisk och sociologisk synvinkel”, i Det svenska klassamhället, red. A. Murray 

(Uppsala, 1967): ”I stort sett finns det två typer av stratifieringsteorier: Objektiva, dvs. indelningen i sociala 

strata sker enligt en eller flera av ovannämnda variabler oberoende av den uppfattning individerna själva har om 

sin status. Subjektiva stratifieringsteorier däremot bygger på individens upplevelse av var han befinner sig i 

statushierarkin”, 13. 
40 Torgny T. Segerstedt & Agne Lundqvist, Människan i industrisamhället. Fritidsliv – samhällsliv (Stockholm, 

1955), ex. s.281-283; Edmund Dahlström, Tjänstemännen, näringslivet och samhället: en attitydundersökning 

(Stockholm, 1954), 44-57. Ett liknade argument skulle kunna göras för samhällsforskaren Fritz Croner och 

tjänstemannabegreppet, några Croner både beskrivit men samtidigt varit en del i att särskilja och etablera som en 

sociosymbolisk grupp, se Fritz Croner, Tjänstemannakåren i det moderna samhället (Stockholm, 1951). 
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III. SCB fasade dock ut indelningen under 1950-talet. 1960 infördes istället en 

socioekonomisk indelning fördelad på tolv grupper.41  

 Men som en statistiker på SCB rapporterar 1967 om socialgruppsindelningen: ”denna 

indelning av befolkningen har numera i vårt land ingått i det allmänna medvetandet som något 

i det närmaste självklart.”42 Indelning med tolv socioekonomiska grupper slog aldrig utanför 

SCB.43 Detta visar på att användningen av en sociosymbolisk indelning inte alltid följde 

upphovsaktörerna intentioner och illustrerar hur ett begrepp kunde fortsätta användas långt 

efter att det officiellt tagits ur bruk beroende på om människor fann det meningsfullt. 

 Det privata marknadsundersökningsföretaget Sifo, Svenska institutet för 

opinionsundersökningar, intervjuade svenskar 1969 och fann att andelen som tyckte att 

Sverige var ett klassamhälle hade ökat sedan 1940-talet. På frågan om de intervjuade 

upplevde att personer från skilda samhällsklasser behandlades olika i situationer delade Sifo 

själva in de svarande i tre socialgrupper utifrån deras yrken. Sifo fann skillnader mellan 

socialgrupp III och de andra två socialgrupperna. Här redovisades resultaten för grupper som 

redan bestämts av Sifo, vilket förstärkte socialgruppsindelningen som representation av 

samhället. Det var som om Sifo försökte gardera sig från förväntad kritik med orden ”[i]ngen 

akademisk analys av klassbegreppets vaghet kan undanröja de förnedrande upplevelserna som 

ligger bakom dessa svar.”44 

 Det pågick en strid mellan SCB och utmanaren Sifo under denna tid angående 

epistemologisk auktoritet att ge korrekta representationer av Sveriges befolkning. 

Socialgruppsindelningen var i central i denna kamp. SCB hade som sagt avskaffat 

socialgruppsindelningen eftersom den enligt dem själva utelämnade flera grupper samt 

eftersom förhållandet mellan socialgrupp och inkomst inte längre stämde.45 SCB:s byråchef 

Erland Hofsten förklarade att indelningen var ”schematisk och ointressant, döljer säkert 

väldigt stora olikheter mellan medlemmar i gruppen.” Sifo svarade Hofsten med att 

”socialgrupper inte existerar är en officiellt sanktionerad myt.”46 Positionen SCB hade som en 

statlig myndighet använde Sifo för att misstänkliggöra dem. 

                                                 
41 SCB, ”Socioekonomisk indelning (SEI)”, Meddelanden i samordningsfrågor (1982:4), 5, 27. 
42 Erland Hofsten, ”Sociala grupper i svensk statistikproduktion”, Statistik Tidskrift (1967:5), 368. Se även 

Janerik Larsson, ”Socialgrupper – finns dom?”, Kvällsposten, 8 maj 1967 där Larsson skriver ”socialgrupperna 

lever sitt eget liv oberoende av om man försöker avskaffa dem eller inte”; Janerik Larsson, ”Vi stoppas i nya 

fack”, Kvällsposten, 29 januari 1968 där det står skrivet: ”de flesta av oss föreställer sig väl att vi ganska 

definitivt vet om vi tillhör socialgrupp I, II, eller III”; ingen ang. förf. ”Socialgrupperna är avskaffade. Men bara 

statistiskt”, Arbetet, 4 februari 1968. 
43 Ulf Jorner, Summa summarum. SCB:s första 150 år (Stockholm, 2008), 204. 
44 SIFO, Indikator, augusti 1969, 2. 
45 Janerik Larsson, ”Vi stoppas i nya fack”, Kvällsposten, 29 januari 1968 
46 Kall, ”Mamma har ingen betydelse när barnets socialgrupp avgörs”, DN, 21 september 1966. 
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 Alla dessa sociosymboliska indelningar kunde existera samtidigt, ibland konkurrera och 

ibland användas som synonymer. Exempelvis använde sig låginkomstutredningen, som jag 

kommer att återvända till senare i uppsatsen, av socialgruppsindelningen. Indelningen 

användes i utredningen för att lokalisera i vilka socialgrupper som låginkomsttagarna fanns. 

Sten Johansson i utredningen påpekade att ”[s]amhällsstrukturen är uppbyggd som en 

hierarki… Ändå finns det inget allmänt accepterat mått på position i samhällsstrukturen.” 

Johansson resonerade vidare att socialgruppindelningen inte längre användes eftersom den var 

gammalmodig, bidrog till värderingar som inte ”hör hemma i ett modernt samhälle”, och inte 

reflekterade nya yrkesgrupper som skapats genom ny teknologi. Dock så menade de att måttet 

var den bästa indikatorn de hade, och den ”verklighet som dessa mått söker fånga in är med 

andra ord så stabil att den knappast missas ens av de grövsta index.”47 Låginkomstutredningen 

menade att de sociala strukturerna i samhället var så påtagliga att vilka mått de än använde så 

skulle verkligheten framträda.  

Fackliga organisationer i klassificeringsstrider 

De fackliga organisationerna var också aktiva i att klassificera människor. 1960-talet kan 

sägas vara en tid av förändrad självbild för de fackliga organisationerna. LO engagerade sig å 

ena sidan sig för att jämna ut inkomstsvariationen bland medlemmarna som aldrig tidigare. 

Denna politik från LO:s sida kallades redan under 1960-talet för den solidariska lönepolitiken, 

framdrivet i de egna berättelserna av ett jämlikhetspatos för de lågavlönade.48 Å andra sidan 

drev denna politiska kamp fram en framställning av LO som inbördes splittrat – inte bara 

politiskt utan även socialt. Upplevelse av att LO föll isär i två grupper, samt ett formande av 

denna upplevelse för att få LO att solidarisera med låglönetagarna kan läsas i en ledartext i 

beklädnadsarbetarförbundets tidskrift. Ledartexten argumenterar för att höglönegrupperna 

inom LO måste acceptera att sakta ner sin löneutveckling till fördel för låglönegrupperna. 

”Lyckas det inte får vi två klasser inom arbetarklassen.”49 

 Tjänstemännens högre sociala status och lön var något som kunde fungera enande för 

medlemmarna inom LO. Tillspetsat formulerade sig Yngve Persson, socialdemokratisk 

riksdagsman och en av de mer radikala förbundsordförandena inom LO att ”tjänstemännen 

behandlas som vita och arbetarna som negrer.” Det var tjänstemännens lön men även sociala 

                                                 
47 Sten Johansson, Om levnadsnivåundersökningen. Utkast till kapitel 1 och 2 i betänkande att angivas av 

Låginkomstutredningen (Stockholm, 1970), 84-85. 
48 Malm Lindberg, 2014, 36. 
49 Citerat från Ingvar Ohlsson, Lönepolitik och solidaritet. En studie av solidaritetsbegreppets innebörd och 

utveckling i den lönepolitiska debatten inom tio LO-förbund och LO. D. 2, från 1951 till 1985 (Stockholm, 

1993), 33. 
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distinktioner som grämde. Tjänstemännens centralorganisations (TCO) ordförande anklagade 

Yngve Persson i sin tur för att försöka skapa ”klasskampsstämning” mellan arbetare och 

tjänstemän.50 I antologin Det svenska klassamhället (1967) argumenterade Persson för att 

uppdelningen mellan intellektuella yrken, tjänstemän och arbetare var grunden för 

klassamhället. ”Begreppet ’arbetare’ och ’tjänstemän’ och vad man lägger däri spelar en stor 

roll i vårt orättfärdiga lönesystem. Man har här gjort en grov kategorisering utan att kunna 

uppvisa något som helst bärande motiv.”51  

 Socialdemokratiska Aftonbladet menade i en ledare om LO att ”[d]efinitionsmässigt 

finns knappast längre någon klar skiljelinje mellan arbetare och tjänstemän.” Indelningen 

byggde på konventionella värderingar och inte på ”uppgifternas art och betydelse.” En del 

förbund hade redan bytt ut ordet arbetare mot anställda, något som menade bättre svara mot 

”dagens arbetsmarknadsmässiga och fackliga realiteter”, men detta var dock en känslig fråga 

inom LO. Arbetarebegreppet hade fortfarande ett starkt symboliskt värde för många LO-

förbund.52 Aftonbladet framhöll att det existerade ”ett ständigt växande skikt av löntagare vars 

arbetsuppgifter inte kan definieras med utgångspunkt från begreppen ’arbetare’-

’tjänstemän’.”53 Viljan att upplösa den sociala indelningen mellan tjänstemän och arbetare var 

inte enbart något personer inom arbetarrörelsen hade: exempelvis skrev Skånska Dagbladet 

med centersympatier att ”[k]lassindelningen i arbetare, förmän och tjänstemän är helt förlegad 

och oberättigad.”54 

 För Yngve Persson var lösningen att se alla som ”löntagare”.55 Det var även något LO:s 

ordförande Arne Geijer betonade i diskussioner med TCO. Geijer framhöll att en tredjedel av 

LO:s medlemmar befann sig under låglönegränsen på 9.60 kronor i timmen, och att en 

fjärdedel av TCO:s medlemmar gjorde desamma. ”Skiljelinjerna går inte mellan LO och TCO 

utan de går inom organisationerna själva” menade Geijer.56 Geijer betonade detta för att få 

TCO att gå med på gemensamma löneförhandlingar så att lönespridningen mer effektivt 

kunde jämnas ut, något TCO inte var alltför angelägna om. Begreppen löntagare och 

                                                 
50 Sign. L.P., ”’Vita och negrer’”, Arbetarbladet, 16 oktober 1968. 
51 Yngve Persson, ”Klassgränser bland löntagare”, i Det svenska klassamhället, red. A. Murray (Uppsala, 1967), 

52. 
52 Osign., ”Gränsdragningsproblem på LO:s kongress”, Aftonbladet, 4 augusti 1966; se även Osign., ”Arbetare 

och Tjänstemän”, Arbetet, 16 maj 1970, som skriver ”Begreppen arbetare och tjänstemän är suddiga och blir det 

i allt högre grad när den tekniska utvecklingen förändrar arbetsformerna.” En studie som tar upp denna konflikt 

huruvida medlemmarna skulle benämnas anställda eller arbetare inom ett LO-förbund är Hjelm, 2007. 
53 Osign., ”Ackorden missgynnar ’arbetarna’”, Aftonbladet, 1 februari 1968; se även Svante Nycander, 

”Storföretagen redo avskaffa traditionella uppdelningen”, DN, 6 maj 1970 som skrev att ”Kommer arbetare och 

tjänstemän att vara förlegade begrepp om tio år? Mycket tyder på det.” 
54 Osign., ”Klassmiljön – ett samhällsproblem”, Skånska Dagbladet, 7 februari 1970. 
55 Persson, 1967, 52. 
56 Osign., ”En tredjedel av LO-medlemmarna”, DN, 5 juni 1970. Min kursivering. 
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låglöntagare kunde alltså fungera som ett sätt att bryta upp uppdelningen arbetare-tjänstemän 

när den ansågs oönskad eller inte längre giltig. Begreppen kunde också taktiskt användas för 

att få till samarbeten mellan fackliga organisationer. 

 Låglönebegreppet med dess anknytning till den större kategorin löntagare blev alltså ett 

nytt idiom för de fackliga organisationerna. Vi ser dock en intressant dialektik sättas igång i 

och med att en låglönegräns kodifieras inom LO 1969 vid 96 % av en genomsnittlig 

industriarbetarlön. Gränsen höjdes successivt fram till 1974 då låglönegränsen etablerades vid 

110 % av en genomsnittlig industriarbetarlön. På detta sätt kunde uppemot 80 % av LO:s 

medlemmar klassificeras som låglöntagare. Man kan tänka sig att denna manövrering 

möjliggjorde att LO återigen kunde tala om sig själva som en fackföreningsrörelse av och för 

låglöntagare.57  

 Vad jag visat i detta kapitel är hur det fanns ett flertal etablerade sociosymboliska 

indelningar i användning under denna tid. Ofta var de kopplade till samhällsexpertis. Vad vi 

upplever som objektiva klassifikationer likt arbetare-tjänsteman eller låglönetagare-

höglöntagare var föremål för betydelseförskjutningar och begreppsstrider. De användes för att 

markera skillnader eller likheter mellan grupper och organisationer. 

Låginkomsttagaren uppkommer och blir en statlig angelägenhet 

Låt oss nu undersöka hur låginkomsttagarklassifikationen etablerades. Låginkomsttagare blev 

snabbt ett flitigt använt begrepp i det svenska språket från att tidigare inte ha funnits. I syfte 

att klargöra denna process, låt oss gå tillbaka och följa begreppets uppkomst och karriär i det 

svenska språket. 

En av de första gångerna låginkomsttagare förekommer i någon av de största svenska 

dagstidningarna – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet – var den 

27 juli 1961. Visserligen hade orden låg inkomst figurerat i sekvens efter varandra innan, men 

inte som ett samlande begrepp. Det var den amerikanska journalisten Austin Goodrich, 

tidigare verksam i Sverige som korrespondent, som ville bemöta ett tidigare reportage om 

bostadssektorn i Amerika.58 Sannolikt var låginkomsttagare en översättning av det 

amerikanska begreppet low-income. Fram till 1965 används låginkomsttagare endast någon 

gång per år i de stora svenska dagstidningarna, tills det lavinartat tilltar i användning år 

                                                 
57 Hadenius, 1976, 106-113. 
58 Austin Goodrich, ”En amerikan bemöter Olle Bengtzon: Halvsanningar – förvrängningar!”, Expressen, 27 

oktober 1961. ”Dollarns köpkraft är 3 kronor… endast om man skulle vara en låginkomsttagare i Sverige bosatt i 

USA.” 



 17 

1968.59 Den höga frekvensen i användningen av begreppet ger en antydan om hur central den 

var i den svenska pressdebatten. En gissning är att ökningen står i relation till att 

låginkomstutredningen började vara aktiv i massmedia runt samma tid. 

Några veckor efter Goodrichs artikel kan vi märka av låginkomsttagarbegreppets 

politisering. Dåvarande LO-ekonomen Per Holmberg tog till sig begreppet i en debattartikel 

där han argumenterade för att en stor fattigdom fortfarande fanns kvar i Sverige, och att det 

behövdes större inkomstutjämningar för att komma tillrätta med problemet. Holmberg krävde 

fler analyser som undersökte vilka mekanismer som orsakade fattigdom. Han pekade på att en 

av SCB:s undersökningar visat att sjukdom var den främsta fattigdomsorsaken och att ”så 

länge en person är sjuk så att han eller hon inte kan förvärvsarbeta alls eller förvärvsarbeta 

blott i liten skala, så länge är personen i övervägande antalet fall presumerad att bli en 

låginkomsttagare.”60 

Låginkomst användes i artikeln som en term för att binda ihop flera heterogena grupper. 

De sjuka, men ”även fullt friska personer kan av olika skäl hamna bland låginkomstgrupperna 

utan att sjukligheten skymtar i bilden.” Holmberg tog upp studenter, arbetslösa, de som gjorde 

militärtjänst, samt de med vårdnadsplikt gentemot anhöriga. Alla dessa grupper får alltså en 

gemensam benämning, de delar någonting. De som dock inte ingick i denna grupp var lågt 

betalda förvärvsarbetare, som Holmberg delade in i en egen klassifikation: de lågbetalda. ”Så 

har vi den återstående befolkningsgruppen som trots träget fulltidsarbete år efter år inte 

uppnår en levnadsstandard, som med bästa vilja i världen kan kallas rimlig.”61 Viktigt här är 

att låginkomsttagare används för att påvisa hur det svenska samhället var strukturerat. 

Låginkomsttagarna blev relativt snabbt ett välanvänt begrepp i den sociopolitiska 

debatten. Begreppet användes exempelvis i en artikel 1962 med en önskan att få till mer 

forskning om låginkomsttagarna, där kunskaperna som togs fram skulle kunna effektivisera 

socialutgifterna som lades på dem.62 När låginkomsttagarna kopplats till bidragstagare så blir 

det en motor till att ta reda på mer om denna grupp. 1964 användes låginkomsttagarna av 

Sveriges akademikers centralorganisations (SACO) ordförande för att motivera ett förslag om 

sänkta marginalskatter, ”[p]rogressiviteten tjänar inte längre sitt ursprungliga syfte att verka 

inkomstutjämnande – låginkomsttagarna blir inte hjälpta av det ringa tillskott till statens 

                                                 
59 1968 får man 132 träffar i en sökning på låginkomsttag* i kb:s digitaliserade dagstidningstjänst, följt av 267 

träffar år 1969 samt slutligen rekordet 376 användningar år 1970. Efter 1970 går det ner till runt 275 träffar per 

år 1970-talet ut. 
60 Per Holmberg, ”Kan fattig-sverige avskaffas”, Aftonbladet, 9 augusti 1961. 
61 Ibid. 
62 Osign., ”Socialforskning”, DN, 30 januari 1962. 
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skatteinkomster som de höga marginalskatterna ger.”63 I syfte att förbättra förhållandena för 

akademikerna, vilka SACO menade träffades extra hårt av de höga marginalskatterna, blev 

referensen till hur låginkomsttagarna drabbades det som legitimerade att denna åtgärd borde 

göras. 1965 proklamerade Folkpartiets ledare Bertil Ohlin önskvärda åtgärder för att hjälpa 

låginkomsttagarna och begärde samtidigt att regeringen skulle föreslå en utredning i syfte att 

ta reda på mer om denna grupp.64 

Låginkomstutredningen tar vid – statistik och intervention 

Låginkomsttagarbegreppet blev 1965 institutionaliserat i och med att den socialdemokratiska 

regeringen tillsatte låginkomstutredning. Detta efter att ett antal motioner inkommit under året 

som yrkat på att utreda ”låginkomsttagarna och deras problem”, som man framhöll i 

direktiven till utredningen. Utredningen skulle ta fram en ”objektiv bild” av 

låginkomsttagarna och ge en ”allsidig belysning av problemen.”65 Det behövdes 

kunskapsunderlag för att samhället skulle kunna sätta in rätt arbetsmarknadspolitiska, 

skattepolitiska och socialpolitiska åtgärder menades det. Kunskap om låginkomsttagarna blev 

på det sättet direkt knutet till ökad förmåga för intervention och reformeringen av gruppen. 

 Ordförande utsågs till Rudolf Meidner och huvudsekretare till Per Holmberg, det vill 

säga med en slagsida åt LO-hållet, men experter från alla fackliga organisationer och från 

arbetsgivarna knöts även till utredningen.66 Som vi kan se får Per Holmberg fortsätta att vara 

med och forma representationen av låginkomsttagarna. En skillnad från Holmbergs tidigare 

definition av låginkomsttagare introducerades dock redan i direktiven, enligt vilket 

låglönegrupp borde: 

 

avses löntagare vilkas löneinkomst per tidsenhet är låg i förhållande till övriga löntagares förtjänst under 

 samma tidsenhet. Med låginkomstgrupp borde enligt utskottet avses inkomsttagare – löntagare, 

 företagare och andra – vilkas inkomst under ett kalenderår av olika anledningar är låg i förhållande 

 till den allmänna årsinkomstnivån.67 

 

Här inbegrepp låginkomsttagare även löntagare och företagare. 

 Svårigheten som identifierades redan i direktiven, och som skulle komma att hänga kvar 

vid låginkomsttagarbegreppet igenom hela utredningen, var hur begreppet skulle definieras. 

Direktivet menade att begreppsanvändningen i den allmänna debatten varit vid och obestämd, 

                                                 
63 Osign., ”SACO-fullmäktige: Kiswahili, kinesiska och  hindustani på schemat i gymnasiet på 1970-talet” SvD, 

22 november 1964. 
64 Osign. ”Ohlin begär ny åtgärd för låginkomstgrupper”, DN, 11 oktober 1965. 
65 Låginkomstutredningen, Svenska folkets inkomster. Betänkande: del 1. SOU 1970:34 (Stockholm, 1970), 9. 
66 Ingvar Svennilson var dock ordförande 1965-1967. Både Holmberg och Meidner hade lämnat LO för att 

kunna arbeta i utredningen men de fortsatte båda att skriva artiklar i LO-press. 
67 SOU 1970:34, 9. 
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där betydde låginkomst inte bara liten inkomst i relation till försörjningsplikt utan hade även 

kommit att användas åsyftande yrken som var lågt värderade i relation till arbetets art och 

arbetsinsatser, även då inkomsterna var över medelsnittet.68  

 Utredningens första uppdrag blev således att utforma en definition som gjorde det 

möjligt att operationalisera begreppen till en undersökning. Trots detta slant direktiven ändå 

in på moraliska och subjektiva frågor. ”Undersökningen bör gå ut på att dels statistiskt 

kartlägga den reella inkomstspridningen med särskild inriktning på avvikelserna nedåt från 

genomsnittet, dels belysa orsakerna till att vissa grupper inte fått den andel i den allmänna 

standardstegring som framstår som rättvis.” Vi kan här se en av de förhoppningarna som lades 

på utredningen, att identifiera och rätta till de snedvridningar i standardökningarna som 

upplevdes ha uppkommit under efterkrigstiden. Vad som menas med rättvist utvecklas inte 

närmre i direktiven, utan det antyds bara att gränsen borde gå mellan ”personliga” och 

”allmängiltiga” orsaker till låg inkomst.69 

 Låginkomstutredningen byggde nästan helt på statistisk produktion. Att statistiken 

uppfattades som vetenskapligt tillförlitlig var grundläggande för alla andra resonemang om 

låginkomsttagarna och om den framväxande låginkomstfrågan. I detta syfte gav utredningen 

ut en metodbok. Sociologen Sten Johansson författade skriften. Som taktik anlitade Johansson 

en sorts öppenhet och en antiauktoritär ton angående metodologiska problem vid 

statistikproduktion. Johansson skrev att han ville underminera läsarens förtroende för 

resultatens räckvidd eftersom undersökarens eller undersökningsgruppens intressen och 

värderingar alltid spelade in i en undersökning.70  

 Samtidigt menade Johansson att det fanns en vetenskaplig praxis som gjorde att det var 

möjligt att lita på utredningens resultat och att eventuella fel var marginella. De statistiska 

operationerna för att representera befolkningen betraktades dessutom som okomplicerade.71 

Ett problem var dock att bortfallet i intervjuerna var stort. Trots försök med ersättning till dem 

som inte velat ställa upp i undersökningen så sjönk inte bortfallet mer än till 9.2 %, något som 

ansågs oroväckande, men ingen visste hur stor inverkan bortfallet fick på undersökningen. 

Johansson refererande flitigt till en internationellt erkänt auktoritet på statistiska 

undersökningar, statistikprofessor Tore Dalenius, för att framställa det som om 

                                                 
68 SOU 1970:34, 10. 
69 Ibid. Att dessa begrepp kommit att uppgå i vardagsspråket noteras även i låginkomstutredningens 

metodrapport Om levnadsnivåundersökningen. ”Man talar t ex ofta om ”låglön” och ”låginkomst” som om det 

vore fråga om synonyma begrepp.” Johansson, 1970, 5. Sten Johansson kallar dessa ord för en del av 

”vardagsspråket” vilket vittnar om hur snabbt begreppen blev en naturlig del av språket. 
70 ”Det finns ingen lösning på detta objektivitetsproblem.” Johansson, 1970, 23, kursiv i original. 
71 Ibid. 23. 
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levnadsnivåundersökningen föll under dennes auktorisation. Dessutom fick två studenter vid 

sociologiska institutionen i Uppsala i uppdrag att analysera bortfallet. Dock så framkom det 

”överraskande tydligt” att bortfallet inte var något problem. Statistiken var alltså helt 

säkerställd och vetenskapligt korrekt. I fortsättningen kunde utredningen hänvisa all kritik 

med bortfall till specialuppsatsen.72 

 Vad som anses som godtagbart bortfall i statistiska undersökningar skiftar under olika 

årtionden. Låginkomstutredningen ansåg att tio procents svarsbortfall var mycket högt. Under 

1980 talet så etablerades ett standardsvarsratio på 70 procent i opinionsundersökningar, vilket 

under 1990 sänktes till 60-70 procent. Då ansågs alltså närmare 40 % bortfall ändå ge 

statistiskt säkerställda undersökningar.73 Gränsdragningarna kan ibland bestå av outtalade 

normer. När statistikprofessor Tore Dalenius 1968 gick till en rasande attack mot Sifo:s chef 

Hans Zetterberg och förklarade att deras opinionsundersökningar var ovetenskapliga så 

svarade Zetterberg att ”[o]m bortfallet ligger under 10 procent i en intervjuundersökning 

gäller det i Sverige en tyst överenskommelse att vi inte klagar.”74 Det verkade råda stor 

osäkerhet under 1960-talet om hur statistiska undersökningar korrekt skulle utföras, därför 

blev det extra viktigt att framstå som kunnig i statistisk metodik för att förtroendet för 

statistiken skulle kunna upprätthållas. 

Per Holmberg: den mediala utredaren/kritikern 

Låt oss nu övergå till huvudsekreteraren i utredningen Per Holmberg. Hur nådde Holmberg ut 

med sina representationer av låginkomsttagaren? Den auktoritetsposition som etablerades 

kring låginkomstbegreppet var en radikal position som innefattade en skarp kritik av det 

svenska klassamhället. Skapandet av en radikal auktoritetsposition var en process som media i 

hög grad var delaktiga i. Per Holmbergs texter refererades i media, han fick ställa upp i många 

intervjuer och debatter som expert, och han framställdes ofta som en obekväm 

sanningssägare. Per Holmberg fick nästan alltid kommentera låginkomstutredningens 

”upptäckter” och fortskridande arbete, vilket etablerade Holmberg som utredningens 

talesperson.75 

                                                 
72 Johansson, 1970, 46, 55-62. Citat på s. 60. 
73 Christopher Kullenberg, The quantification of society. A study of a Swedish research institute and survey-

based social science (Göteborg, 2012), 102. 
74 Hans L. Zetterberg, ”Replik om opinionsundersökningar med system veckobuss”, Sociologisk Forskning, 

vol.5 (1968), 320. 
75 SDS ledarsida kommenterar att man kunde tro att Holmberg ensam bedrev låginkomstutredningen. Osign., 

”Låginkomsttagarnas problem”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 24 april 1970. Se även osign., ”Låga 

inkomster”, Arbetarbladet, 19 juni 1970. 
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I medias porträttering symboliserade Holmberg det unga radikala.76 Holmberg var bland 

annat som någon som menades ”bit för bit smulat sönder myten om vår välfärd.”77 Detta sätt 

att uppfatta låginkomstutredningens arbete inbjöd utredningens aktörer själva till. Både 

Holmberg och Sten Johansson var socialdemokrater som ville radikalisera rörelsen inifrån. 

Genom att attackera socialdemokraternas representation av det realiserade välfärdssamhället 

så skulle en uppväckelse ske. Som Johansson skrev i den socialdemokratiska tidskriften 

Tiden: ”Socialdemokratin måste slutgiltigt döda myten om välfärdssamhället. Någon klok 

norsk samhällsvetare har sagt att välfärdsstatens största fiende är myten att vi lever i en.”78 

 Holmbergs mediala framtoning drog också till sig kritik. Det fanns en irritation över att 

Holmberg missbrukade sin position inom en statlig utredning genom att föra fram en egen 

agenda. Holmberg uppfattade själv de angrepp som riktades mot hans person och moral som 

indirekta angrepp på de politiska och fackliga implikationer som följde av 

låginkomstutredningens resultat. Polemiken mot honom hade nästan enbart ”kommit från 

höger och SACO-pressen, som känt att låginkomstutredningens material inte är så nyttigt för 

status-quo-bevararna i samhället” menade Holmberg.79 Holmberg såg sin egen insats som en 

politisk kamp mellan höger och vänster, mellan dem som accepterade de rådande 

inkomstskillnaderna och dem som ville åstadkomma en utjämning. 

Holmbergs gränsdragningar: det uppdelade samhället 

För att göra Holmbergs representation av samhället övertygande var det dock viktigt att 

tydligt kunna särskilja sociala grupper i samhället. Vilka hinder som fanns kan illustreras med 

en artikel från 1967 i Aftonbladet om låginkomstutredningens arbete, som avslutades med 

”[a]tt utredningen ska kunna fastställa vem som är och inte är lågavlönad tror inte många på. 

– Uppfattningarna är så olika bland organisationer och löntagare.”80 Det fanns alltså en 

perception att själva gränsen för vilka som kunde anses tillhöra vilken strata i samhälle var för 

subjektivt och föremål för alltför skilda åsikter för att kunna nås på ett objektivt sätt. 

Holmberg påpekade i en artikel skriven i LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen att han visste 

om att det var vanskligt att dra gränsen mellan låg inkomst och övrig inkomst. Fastställandet 

                                                 
76 Se bl.a. Gunnar Breide, ”Unga sossar går till attack mot gubbvälde”, Expressen, 15 april 1968; ”Dagens 

namn”, DN, 23 november 1968; Osign., ”Aktuellt ansikte”, Expressen 17 oktober 1968. 
77 Sten Berglund, ”Per Holmberg – utredaren som kastar bomber”, Expressen 14 augusti 1970. Reportaget om 

Holmberg säger vidare att ingen har ”kastat så många bomber på den svenska välfärden som Per Holmberg” 

vilket får en att undra ifall Holmberg anses ha förstört myten om välfärden eller förstört välfärden i sig. 
78 Sten Johansson, ”En plädering för jämlikhet”, Tiden (1967:9.), 553. 
79 Per Holmberg, ”Porträtt i Aftonbladet – och andra massmedia”, Aftonbladet, 4 augusti 1971. 
80 Kurt Bergström, ”Klyftan mellan rik och fattig”, Aftonbladet, 28 oktober 1967. 
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av en gräns skrev han måste ”nödvändigtvis alltid bli flytande och i sista hand beroende av 

värderingar och sociala rimlighets- och anständighetsbedömningar.”81  

 Samtidigt uttryckte Holmberg en önskan att via statistik komma fram till en gräns 

baserad på tydliga indikatorer. Låginkomstutredningen hoppas, skrev Holmberg, att efter 

närmre studier i människors levnadsvillkor ”kunna uttala sig om den sociala rimligheten att 

dra gränsen till låga inkomster vid den ena eller det andra beloppet.”82 Trots att det i sista 

hand var ”en politisk fråga” var låginkomstgränsen skulle gå, pekade Holmberg på 

socialforskare i USA, England och Kanada som ”nyligen vågat sig på sådana 

gränsdragningar” och menade att i Sverige gjorde låginkomstutredningen likadant.83 Genom 

att referera till nydanade samhällsvetenskap legitimerade Holmberg ett sätt att kringgå 

politiska omdömen för hur samhällets indelningar såg ut. 

 I låginkomstutredningens första betänkande, Svenska folkets inkomster (1970) skriven 

av Per Holmberg, var låginkomsttagarens gränser inte helt fastslagna. De kunde fortfarande 

påverkas och omförhandlas. Holmberg formulerade exempelvis här ”[o]m man med 

»låginkomsttagare» avser personer med lägre såväl individ- som hushållsinkomst än 15 000 

kr...”84 Låginkomsttagare var satt inom citationstecken för att markera en osäkerhet för hur 

klassifikationen skulle definieras, likaså är meningen uppbyggd med ett ”om man” för att 

signalera låginkomsttagarens hypotetiska existens i exemplet. I låginkomstutredningens 

betänkande Den svenska köpkraftsfördelningen 1967 (1971), skriven av den till utredningen 

anknutna ekonomen Lars Söderström, framhölls det att i den socioekonomiska 

sammansättningen av låginkomsttagarna kunde ”inga drastiska skillnader iakttagas” jämfört 

med resten av befolkningen, förutom en viss överrepresentation bland lågutbildade, 

jordbrukare, studenter, pensionärer, ogifta och så vidare.85 Detta plockade en DN-skribent upp 

och drog slutsatsen att det skulle bli svårt att hjälpa den ”stora och heterogena gruppen 

låginkomsttagare, eftersom där den låga inkomsten och inget annat är den gemensamma 

nämnaren.”86  

Holmberg framhöll ändå samhället som uppdelat i två grupper. Denna modell av 

samhället menar historikern David Cannadine har funnits med i brittisk sociosymbolisk 

föreställningsvärld sedan 1700-talet, men Cannadine framhåller att modellen blev populär i 

                                                 
81 Per Holmberg, ”Inkomstfördelningen kartlagd”, Fackföreningsrörelsen (1968:1), 381. 
82 Ibid. 
83 Kerstin Vinterhed, “Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
84 SOU 1970:34, 26. 
85 Lars Söderström, Den svenska köpkraftsfördelningen 1967: betänkande. SOU 1971:39 (Stockholm, 1971), 10. 
86 Bert Levin, “Vår moderna fattigdom”, DN, 30 juni 1971. 
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Storbritannien under 1960-talet och framåt.87 Holmberg framställde Sverige som ett samhälle 

där ”medelsvensson” var ”död” eftersom samhället polariserats i inkomstskillnader i så hög 

grad. De grupper som växte var låg- och höginkomsttagare. ”Detta gör att vi kan avskaffa 

begreppet Medel-Svensson” sammanfattade Holmberg.88  

Det existerade ett stort kommunikationsproblem mellan de två inkomstgrupperna i 

samhället menade Holmberg. I ett bidrag till antologin Det svenska klassamhället (1967) 

refererade Holmberg till C.P. Snows diskussion om de två kulturerna inom akademin mellan 

naturvetare och humanister, och citerade: ”[m]ellan de två polerna utbreder sig en avgrund av 

ömsesidig okunnighet om den andra polen – ibland (vilket särskilt gäller de unga) fientlighet 

och ogillande, men framför allt brist på förståelse. De har både en grotesk vanställd bild av 

varandra.” Holmberg tillade att hade ”Snow i stället för humanister-tekniker utgått från 

höglönare-låglönare skulle han haft ännu mera rätt.” 89 Intressant är att Holmberg använde sig 

av en annan diskussions metafor på klassamhället. Metaforen kring de två kulturerna var 

redan inarbetat, och måste därför ha givit tydligare associationer till hur någonting kunde 

tänkas vara djupt uppdelat. Kanske överförde det också trovärdighet från den diskussionen till 

Holmbergs gränsdragningar av samhället. I en intervju 1968 talade Holmberg återigen om 

dessa två kulturer inom samhället, den ena med goda levnadsvillkor och det andra med svåra 

levnadsvillkor, och menade att ”mellan människorna i dessa bägge svenska samhällen går ett 

djupt svalg i livsvillkor och livsstil.”90 

För att stabilisera låginkomsttagare som en grupp var det nödvändigt att skapa en 

tillhörande sociosymbolisk värld som hängde ihop med dem. Låginkomstutredningen kunde 

aldrig med hjälp av sin statistik påvisa kausala förhållanden mellan exempelvis låg inkomst 

och sjukdom. Men det gjordes en del försök till understödda gissningar. Holmberg framhävde 

till exempel att de socioekonomiska klyftorna upprätthålls via ”kumulativa verkningar”: 

 

varmed menas att de i utgångsläget svaga individer systematiskt för extraordinära risker att bli ännu 

 svagare (via försvagad hälsa, dålig utbildning, undermålig miljö, sämre jobb etc.) Medan de i 

 utgångsläget starka  individer utsätts för extraordinära chanser att klättra upp till ännu starkare 

 positioner… Onda cirklar drabbar  alltså låginkomsttagarna, goda cirklar gynnar höginkomsttagarna.91 
 

Samhället bestod alltså av två självförstärkande cirklar. På frågan i en intervju om 

låginkomsttagarna var sekundär arbetskraft svarade Holmberg att han trodde att många där är 

                                                 
87 David Cannadine (1998), Class in Britain (London, 2000), 160. 
88 Osign., ”Löneutredare: Fascistiskt system inom många företag”, Aftonbladet, 14 januari 1969. 
89 Per Holmberg, ”Ekonomi och klassklyftor”, i Det svenska klassamhället, red. A. Murray (Uppsala, 1967), 42-

43. 
90 Kerstin Vinterhed, “Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
91 Per Holmberg, ”Om fördelningspolitikens kärnfrågor”, i Makt och vanmakt (Stockholm, 1971), 37. Kursiv i 
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lika bra arbetare som de andra, men att samtidigt gäller det att många ”har g j o r t s mer eller 

mindre handikappade” genom sina låga löner och dåliga arbetsförhållanden.92 Ännu ett 

exempel på hur denna tillhörande värld till låginkomstklassifikationen etablerades. 

I ett tv-program om låginkomsttagarna var Holmberg inbjuden som expert för att 

förklara låginkomsttagarnas situation i samhället. Holmberg beskrev att det fanns två 

omständigheter bakom de låga lönerna: ekonomiska krafter och slentrian, och ”åtskilligt pekar 

på att detta med traditioner och slentrian har huvuddelen av förklaringen.” LO hade hållit igen 

låglönetagarnas anspråk vilket utvecklat en sorts psykologiskt drag av blygsamhet inom 

denna grupp. Holmberg jämför denna blygsamhet med SACO:s medlemmar: ”hela filosofin 

bland dom högre löntagargrupperna är inställd på att man ska göra karriär, man ska klättra, 

och gör man inte det då misslyckas man.” Holmberg sammanfattade med att det ”är alltså en 

stor skillnad i denna filosofi mellan låglönegrupper och höglönegrupper.” Det var återigen ett 

sätt att särskilja samhället som uppdelat i två distinkt socialt och psykologiskt skilda grupper. 

Botemedlet var att ”lågavlönades anspråk måste höjas” och ”dom högavlönades anspråk 

måste sänkas.”93 

En kunskapsformation som Holmberg knöt till låginkomstbegreppet var olika 

psykologiska attribut. Man kan märka att Holmberg var inspirerad av den livliga 

fattigdomsdebatt som förekom i USA bland samhällsforskare och debattörer. Där hade 

begreppet fattigdomskultur, poverty culture, uppfunnits under 1960-talet av progressiva 

samhällsvetare för att beskriva hur klass och fattigdom ärvdes över generationer. Senare kom 

begreppet att tas över av konservativa debattörer för att signalera att fattigdomen i själva 

verket var något självåsamkat och inte kunde skyllas på samhällets verkningar.94  

I en debattartikel använde sig Holmberg av opublicerad statistik från utredningen över 

låginkomsttagare och likställde dessa med de fattiga i Amerika. Som Holmberg förstod den 

fattige, låginkomsttagaren, var de fatalister som lätt gav upp och som inget väntade av andra i 

livet. ”De fattiga har en ambivalent inställning till det borgerliga samhällets konventionella, 

materiella ideal. Dessa ideal både föraktas och efterlängtas på ett schizofrent sätt både enskilt 

och kollektivt av de fattiga.” De fattiga var cyniska och apatiska, de hade inte radikala 

politiska åsikter utan var ”soffliggare som föraktar politikerna.”95 Holmberg psykologiserade 

även höginkomsttagarna, och menade att de oftare drabbades av depression, levde torftigare 

                                                 
92 Kerstin Vinterhed, “Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
93 Låga löner i välfärden, sändes 11 november 1968. 
94 Alice O’Connor, Poverty knowledge. Social science, social policy, and the poor in twentieth-century U.S. 

history (Princeton, N.J., 2001), se kap.12. 
95 Per Holmberg ”Sverige har inte råd med fattigdom”, DN, 8 december 1967. 
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inre liv utan förmåga till spontanitet och ömhet till andra människor.96 På det sättet kunde 

kunskap om hur låginkomsttagarna agerade och kände upprättas, vilket särskiljde dem som en 

egen grupp bland andra i samhället. 

Något som gjordes tydligt från början var att låginkomsttagarbegreppet var könat. I 

detta fall inte som många historiker har framhållit om utvecklingen av arbetarebegreppet, som 

en manligt definierad social identitet.97 Majoriteten av låginkomsttagarna menades vara 

kvinnor. Innan låginkomstutredningen hade Per Holmberg varit LO-ekonom med kvinnors 

löner som studieområde. Han var en tidig och kraftfull debattör för att höja kvinnornas löner 

och göra deras ställning inom LO likvärdig med männens.98 I en artikel om 

låginkomstutredningen är titeln talande nog: ”Tjänar ni mindre än 18000? Då är ni 

förmodligen kvinna.” Per Holmberg kommenterade varför just kvinnor var en majoritet av 

låginkomsttagarna: [k]vinnor har från början exploaterats.” Holmberg pekade på att yrken 

som kvinnor arbetar med undervärderats eftersom de setts som kvinnoyrken.99  

På frågan hur den ”genomsnittliga låginkomsttagaren” såg ut svarade Holmberg: ”Det 

är en hon. Det är en kvinna med lägre utbildning än studentexamen. Gift eller ogift spelar 

ingen roll. Hon arbetar i servicenäringen, i handel eller på kontor.” Den typiske 

höginkomsttagare identifierades som en utbildad medelålders gift man boende i en större 

stad.100 Även Rudolf Meidner, som inte syntes ofta i medierna angående 

låginkomstutredningen, uttalade sig i en artikel att den mest ”betydelsefulla saken, är trots allt 

könet” när det gällde vem som blev låginkomsttagare.101 

Holmberg använde även låginkomsttagarbegreppet genom att koppla klyftorna i 

samhället till utbildningsgrad. Denna uppdelning skapade gränser i samhället menade han: 

”Det går en benhård gräns mellan folk med studentexamen och högre akademisk examen och 

resten av befolkningen.” Akademikerna som samhällsgrupp var övervärderade. ”I stort sett får 

man lön efter utbildning i det här landet – inte efter arbetsinsats”, menade Holmberg, och 

fortsatte med att konstatera att det var slentrian och konventioner mer än annat som höll 

arbetslivet kvar vid dessa löneskillnader.102 Enligt Holmberg var SACO mandarinernas 

organisation som glömde att det var ”de outbildade som betalar det mesta av mandarinernas 

utbildning.” Holmberg argumenterade för att de ”tunga, monotona, hälsofarliga och osäkra 

                                                 
96 Eva Mattsson, ”Är det synd om de högavlönade”, Aftonbladet, 10 december 1970. 
97 Joan Scott, Gender and the politics of history (New York, 1988); Waldemarson, 2000. 
98 Hirdman, 1998, 176ff. 
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100 Magnus Lindström, ”Bör alla som jobbar heltid få lika lön, Per Holmberg?”, Aftonbladet, 13 maj 1970. 
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102 Kerstin Vinterhed, ”Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
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jobben skulle betalas betydligt mer än nu. De borde vara de verkliga höglönejobben. Lönen 

borde sättas efter de uppoffringar en människa gör.”103 

Slutligen engagerade sig Holmberg i samma projekt som exempelvis Yngve Persson 

och LO:s ordförande gjorde när de argumenterade emot uppdelningen arbetare-tjänstemän. 

Holmberg ville omvärdera gamla indelningar så som man-kvinna, akademiker-arbetare och 

arbetare-tjänsteman. Per Holmberg siade 1966 i en debattartikel att om tjugo till trettio år så 

skulle LO, TCO, och SACO ha slagits ihop till en facklig organisation efter att de alla insett 

det meningslösa för löntagarna att ständigt bekriga varandra. Dock behövdes de nuvarande 

”sociala, ekonomiska och psykologiska klyftorna” överbryggas först.104 I en intervju 

uppmanade Holmberg ”alla låginkomsttagare” att gå samman och kräva högre lön. I artikeln 

skiftade Holmberg mellan att använda låglönetagare och låginkomsttagare. Han poängterade 

att problemet inte bara var LO:s, det fanns en högre andel låglönetagare inom TCO än inom 

LO.105 

 Vad som framkommit i detta kapitel är hur låginkomstklassifikationen inte bara var ett 

sätt för Per Holmberg att argumentera för att lönespridningen och i förlängningen 

klasskillnader i Sverige var för stora och borde utraderas. Klassifikationen var även ett sätt att 

markera mot specifika organisationer och mot andra sociosymboliska grupperingar. 

Akademiker som en övervärderad yrkesgrupp med för mycket anseende och inflytande i 

samhället exempelvis, eller männens sociala och ekonomiska övertag i samhället, där LO fick 

motta mest kritik av Holmberg. Min poäng är att låginkomsttagarklassifikationen användes i 

flera olika kontexter och med olika syften. 

Per Holmberg som samhällsexpert var i hög grad engagerat i processen att skapa och 

representera låginkomsttagarna som en sociosymbolisk grupp. Hur denna representation 

skulle framställas var till en början oklart, konceptualiseringen av låginkomsttagaren var 

något som arbetades fram av Holmberg i olika skrifter och intervjuer. Samhället framställdes 

dock snart som ett polariserat samhälle uppdelat i två klasser, låginkomsttagarna mot medel- 

och höginkomsttagarna. Mellan dessa grupper gick starka sociala och kulturella skiljelinjer. 

Till skillnad från många svenska sociologers representation av samhället som indelat i tre 

socialgrupper efter deras funktion i samhället, indelade Holmberg samhället i två grupper som 

menades stå i antagonistisk ställning till varandra. 
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Statistik och mediering: låginkomsttagarens förvandlingar 

Låginkomsttagaren som statistik och som reportage 

Hur medierades låginkomsttagaren? Jag kommer här att undersöka hur låginkomsttagarna 

framställdes i statistik, tidningsreportage, tv-program och i en utställning. 

 Statistiken över låginkomsttagarna framställdes i massmedia som att den förväntade 

reaktionen skulle vara chock. Man kan här se det som att speciell medial logik var i verkan 

som fokuserade på det sensationella. Kontexten till siffrorna fick litet utrymme; det var 

siffrorna i sig som skulle uttrycka Sveriges sociala tillstånd. I en rubrik kan vi läsa att 

”200000 svenskar lever i slum.”106 En annan rubrik löd: ”CHOCKBESKED: Halv miljon 

svenskar tjänar bara 7 kr/tim.107 I huvudtaget omtalades aldrig låginkomsttagare med en 

negativ konnotation. Att nämna låginkomsttagare eller dessa siffror implicerade att talaren 

ville förändra förhållandena siffrorna och klassifikationen representerade. 

 Från politiskt styrande håll ville man stoppa denna sorts medielogik eftersom fick det 

socialdemokratiska partiet och regeringen att framstå som okunniga och ovetande om 

låginkomsttagarna i samhället. Anders Ferm, rådgivare till Olof Palme och tilldelad rollen att 

sammanfatta låginkomstutredningens resultat för regeringen, konstaterade att utredningens 

statistiska material hade spelat en mycket stor roll i den allmänna debatten och 

opinionsbildningen, där de ”kommit att fungera som upptäckter, trots att de endast avsåg att 

vara siffermässiga preciseringar av de problem som behandlas i den löpande 

reformverksamheten.”108 Ferm framhöll att låginkomsttagarstatistiken inte borde behandlas 

som upptäckter eftersom detta var problem staten länge försökt få bukt med. 

 En process som kan urskiljas var en mediering där statistiken blev till personliga porträtt 

av låginkomsttagare. Dessa skildrade inte en lokal kontext utan var snarare presentationer av 

typifierade låginkomsttagare som skulle representera hela låginkomsttagarkollektivet. 

Låglönetagarna fick till och med ett namn, ”Låglöne-Svensson”, i en intervju med en typisk 

låglönetagare och medföljande uppslag. I en ruta i artikeln fick Per Holmberg kommentera 

”hans fall”, och får alltså forma representationen av den typifierade låglönetagaren: personens 

ålder, kön, boende, utbildning, känslor inför samhället och så vidare.109 
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 Den första artikeln som uppkom med syfte att skildra en typisk låginkomsttagares 

vardag var skriven av socialjournalisten och författaren Kerstin Vinterhed 1968. Det var en 

intervju med makarna Svensson, ett fingerat namn för att inte röja deras identitet. Lars 

Svensson presenterades som ”35, låginkomsttagare.” Reportaget förmedlade hur det kändes 

att vara en låginkomsttagare. Läsaren inbjöds i ingressen att få en inblick i deras känsloliv 

med orden ”[s]å här ser de ut inuti:”, sedan började intervjun. Lars Svensson inledde med att 

säga ”[j]ag lever inte. Jag existerar. Jag går till arbetet av tvång.” Inkomsten kunde enligt Lars 

inte förändras, han var fast. ”Tillhör man en låglönegrupp så går den inte att förbättra.” Vad 

som sedan beskrevs var hetsen i arbetet med ackord och ständiga rationaliseringar, skammen 

att vara fattig och inte kunna bjuda hem barnens vänner. Lars presenterades som en bokläsare 

och romantiker, desillusionerad av den hårda verkligheten.110  

 Kerstin Vinterhed hade tidigare samma år gjort ett stort reportage: ”Tidsbild Fattig-

Sverige”, med liknande ton fast med ett par som intervjuas under begreppet ”fattiga”. I 

reportagets faktaruta nämndes det att låginkomstutredningen för närvarande arbetade ”för att 

kasta ytterligare ljus över de fattigas villkor i Sverige” vars ursprung ”kan sammanfattas med 

ett enda ord – klassamhället.”111 Här binds fattigdom, klassamhälle och 

låginkomstutredningen samman, men begreppet låginkomsttagare verkade ännu inte vara 

tillräckligt etablerat för att byta ut andra sociosymboliska begrepp. Vinterhed skrev tio år 

senare att denna artikel var ”ett första försök att reportagemässigt belysa fattigdomen ur det 

nya (och gamla!) perspektivet – klassamhället. Det nya perspektivet hämtades direkt från 

låginkomstutredningens sekretariat.”112 

 Ett annat exempel på en mediering i syfte att göra personliga porträtt av 

låginkomsttagare var i en specialsändning i tv som ”presenterade människorna bakom 

låginkomstutredningen.” Medverkande var statsminister Olof Palme som skulle besvara 

låginkomsttagarnas frågor, något som visar på hur betydelsefulla låginkomsttagarna ansågs 

vara som politisk grupp. I detta program fick bland annat Lillemor Ramstedt, 29 år och 

ensamstående trebarnsmor, representera låginkomsttagarna. Aftonbladet, vilket skrev ett 

reportage om Lillemor, använde konceptualisering av låginkomsttagaren som bunden i en 
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självförstärkande negativ spiral. Lillemor hade ”kommit ur den onda cirkeln. Hon går på 

fotoskolan, studerar och skriver.”113 

 Läsaren skulle få sympati och förståelse för denna utsatta grupp i samhället, men även 

se dem som människor och inte bara som anonym statistik. Bilden på paret som skulle 

representera fattigdom i Vinterheds reportage är mörkt upplyst, som för att signalera 

fattigdomens dysterhet och desperation. Paret på bild ser allvarliga och oroliga ut. Bildtexten 

lyder: ”[v]arför är vi fattiga? Maria och Olof höjer inte rösten, men frågan står skriven i deras 

ansikte.” Hela reportaget inramas med att fattigdomen kunde upptäckas i deras gestalter. Olof 

och Maria beskrevs som ett ”skolexempel” på hur fattigdom uppkom, utvecklade sig och 

reproducerades. ”De lever utanför välfärden” lyder huvudrubriken.114 Reportaget om 

låginkomsttagaren Lillemor Ramstedt inrammades av underrubriker så som ”Förnedrande 

besök”, [av socialhjälpen] ”Så lever hon” samt ”Sämst betalda får farligaste jobben”, och 

hennes uttalanden refererade till hennes känslor inför att leva i fattigdom.115 

 En annan aspekt av tidningsreportagen var visualisering, där läsaren skulle lära sig hur 

sociosymboliska grupper skilde sig åt. I en artikel om utredningens rapport De extremt 

lågavlönade (1970) exemplifierades rapporten genom bilder på olika yrken med flest extremt 

lågavlönade, inbegripande typifierade bilder på en hemmafru, en frisör, en bonde samt en 

anställd inom handel.116 Ett reportage om socialgrupperna innehöll tre bilder på de typiske 

medlemmarna i socialgrupp I, II, och III. Under socialgrupp I fanns exempelvis en bild på en 

man i en finare kostym, med bildtexten ”Arkitekten Thorsten Roos, Malmö. Han och hans 

kollegor räknas till socialgrupp I” med en fortsatt uppräkning av yrken tillhörande här.117 I 

Arbetarbladet i ett reportage om socialgrupper och andra sociosymboliska indelningar stod en 

ruta med rubriken: ”Vilken socialgrupp tillhör ni?” – inbjudande läsaren att kategorisera sig 

själv genom en medföljande beskrivning av varje socialgrupp.118 Dessa var artiklar för att 

läsaren inte bara skulle förstå skillnader mellan olika sociosymboliska grupper i samhället 

utan även för att de skulle lära sig att visualisera dessa uppdelningar. 

                                                 
113 Björn Lövgren, ”’Socialnämnden avgör om jag behöver kläder’”, Aftonbladet, 14 maj 1970. 
114 Kerstin Vinterhed, ”De lever utanför välfärden”, DN, 28 januari 1968. 
115 Björn Lövgren, ”’Socialnämnden avgör om jag behöver kläder’”, Aftonbladet, 14 maj 1970. 
116 Bengt Löfström, ”Chockbesked: halv miljon svenskar tjänar bara 7 kr/tim”, Expressen, 20 augusti 1970. 
117 Thomas Waldén, ”Än är inte klassgränserna utsuddade!”, Aftonbladet, 18 oktober 1966. 
118 Osign., ”Än finns klassgränserna kvar i samhället. Arbetarna största gruppen”, Arbetarbladet, 17 mars 1971.  
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Den utställda låginkomsttagaren – didaktiska projekt i tv och på moderna museet 

Pedagogiska visualiseringar skedde också genom televisionen och utställningar. Man kan se 

dessa som didaktiska projekt för att lära svenskarna om låginkomsttagarna och de strukturella 

problem som de menades vara ett symtom på. 

 Ett tv-program där låginkomsttagarindelningen medierades och kopplades samman med 

klassamhället, socialgrupperna och diskussionen om det sociala arvet var i Låga löner i 

välfärden (1968). Sändningen började med en bit ur en engelsk dokumentär om klassamhället. 

Vi får se barn ur olika samhällsklasser tala om hur de tror deras liv kommer att se ut. Dessa 

glimtar från England, ”ett samhälle som kanske är mera klassindelat än vårt” som den svenska 

berättarrösten förklarade, ”visar mycket tydligt att miljön redan i unga år formar barnens 

möjligheter och ambitioner som vuxen.” Närmare en miljon löntagare i Sverige klargjordes ha 

högst 21050 kronor i årslön före skatt, och låglön sades bero på kön, utbildning, bransch, och 

geografi. För att åskådaren skulle kunna visualisera och konkretisera låginkomstproblemet 

fick ”några låginkomsttagare från skilda delar av landet berätta om sin ekonomiska situation.” 

Ett lagerbiträde, en fabriksarbetare, ett butiksbiträde, en textilarbeterska, ett sjukvårdsbiträde 

och en lagerarbetare intervjuades om sina ekonomiska situationer, svårigheter att få vardagen 

att gå ihop och så vidare.119 

 I programmet intervjuades även pedagogikprofessor Torsten Husén om sin studie av 

15000 personer från olika socialgrupper som följts under flera årtionden, visande på hur social 

härkomst bestämde långt mer än ”intelligens” vilken inkomst personer får senare i livet. 

Låginkomsttagarna som intervjuades i programmet fick även frågan vad deras föräldrar 

arbetat med för att åskådliggöra kopplingen hur social position ärvs vidare. I programmet blir 

det alltså positionen som låginkomsttagare som ärvs istället för klass eller socialgrupp. 

Experten som i programmet fick förklara låginkomsttagarnas situation var Per Holmberg.120 

Programmet var fyllt av visuella och pedagogiska tekniker för att åskådliggöra 

samhällets sociala mekanismer i indelningen av låg- och höginkomsttagare. Vi får se ett 

diagram över fördelningen av inkomst uppdelat på kön. I ett animerat segment blinkar låglön 

respektive höglön följt av att olika begrepp så som kön och utbildning formerades runt orden. 

I en tecknad bild visualiseras samhället som en pyramid baserad på inkomst. I botten står det 

17 tecknade personer med en inkomst på högst 15000 kronor per år, högst upp står en person 

                                                 
119 Låga löner i välfärden, sändes 11 november 1968. 
120 Ibid. 
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med mer än 60000 kronor per år. De som ramlade ner en inkomstgrupp tecknades som att de 

bokstavligen föll nedåt i samhället för att symbolisera konkurrensens obarmhärtighet.121  

I en rörlig animation ser vi tre dörrar, ”låg lön” ”medel lön” samt ”hög lön”. Det rör sig 

en strid ström av animerade människor genom dörren ”låg lön”, endast ibland kommer en 

person igenom dörren ”medel lön” och ytterst sällan avviker någon från ledet och går in 

genom dörren ”hög lön”. Denna animation skulle pedagogiskt åskådliggöra samhällets 

urskillningsmekanismer. En berättarröst sade samtidigt som animationen var igång att: 

 

Det är en ond cirkel. Få barn till låginkomsttagare får rejäla möjligheter till utbildning och arbete som ger 

 medellön och ännu färre hamnar bland höginkomsttagarna. Den som kommit in i en låglöneposition har 

 svårt att bryta sig ur den onda cirkeln. Den monotona och föga inspirerande arbetet vid ett löpande band 

 bryter snabbt ner arbetarens ambitioner och ger ingen stimulans till utveckling genom studier. Dom 

 fysiska och psykiska påfrestningarna är stora eftersom man ofta arbetar i en smutsig, bullrig och stressad 

 miljö. Hälsan blir sämre och detta tillsammans med dålig utbildning sänker ytterligare möjligheterna att 

 få ett bättre avlönat arbete. 

 

Vi kan notera användningen av uttryck för lönespridningen som en ”ond cirkel”, liknande 

Holmbergs uttryck om samhällets sociosymboliska indelningar som självförstärkande cirklar. 

Vidare framställdes låginkomsttagaren som en position man ärvde. Låginkomsttagaren 

benämndes även som en synonym till ”arbetaren”, vars kropp och psyke bröts ner vid det 

löpande bandet. Låginkomsttagarens ambitioner och utvecklingsmöjligheter vittrade bort och 

denna blev kvar vid sin position som låginkomsttagare livet ut.122 Representationen av 

samhället var sammanfattningsvis som kraftigt uppdelat och ojämlikt. 

 Låginkomsttagaren medierades även i konstnären Björn Lövins (1937-2009) utställning 

Herr P:s penningar på moderna museet 1971.123 Utställningen centrerade kring Herr P och 

hans familj, vilka skulle symbolisera typiska låginkomsttagare. Konstutställningen var en så 

kallad byggd miljö, något Lövin var tidig med i konsthistorien. Besökarna fick gå in i Herr P:s 

lägenhet som hade byggts upp och inretts fullskaligt. Inne i lägenheten fanns tecken efter Herr 

P och hans familj, som om de precis lämnat för arbete och skola. Tv, soffa, prydnadssaker på 

virkade dukar, en finhatt på hatthyllan för söndagar, var några av de saker som fanns 

utplacerade. Besökarna kunde i lugnt tempo inspektera lägenheten och dess inredning. 

Utanför lägenheten hade Lövin byggt upp en annan utställning, Konsument i oändlighet, en 

konstruerad gågata med skyltfönster längst sidorna. Föremålen och skyltdockorna var dock 

skeva och överdrivna.  

                                                 
121 Låga löner i välfärden, sändes 11 november 1968. 
122 Ibid. 
123 För tolkningar av Herr P:s penningar och en diskussion om Björn Lövins konstnärskap, se antologin Björn 

Lövin. Ett kryss för tanken, red. M. af Petersens (Stockholm, 2009), speciellt Cecilia Widenheims bidrag 

“Happiness is our business.” 
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 Kontrasten mellan den överdrivna konsumismiska gågatan och låginkomsttagaren herr 

P:s levnadsförhållanden accentuerade samhällets ojämlika struktur. Konceptualiseringen av 

samhället var ett samhälle uppdelat i två delar, de som kunde konsumera och de som inte 

kunde konsumera; de som levde som Herr P med familj och de som inte gjorde det. Björn 

Lövin argumenterade i en text om utställningen att ”[k]onstprojekt måste beskriva och 

medvetandegöra samhällssituationer i verkligheten. Konsten måste nu och i framtiden 

användas som politiskt instrument för förändring av verkligheten.”124 Låginkomsttagaren Herr 

P var alltså en person och en samhällssituation som Lövin ville förändra genom att lyfta fram 

i sin konst. 

Denna politiska tolkning framhävde tv-programmet Direkt i ett specialprogram om 

utställningen. Direkt ramade in utställningen för att passa in i det större tidsliga 

sammanhanget av en samhällsdebatt om låginkomsttagarna och välfärdssamhället. ”Allt fler i 

välfärdssamhället får råd att köpa saker… Det är det som kallas välstånd” introducerade en 

berättarröst programmet till bilder inifrån utställningen. ”Hundratusentals människor tjänar 

för dåligt för att vara med. Det visar låglöneutredningen. Helt nyligen var detta ämnet för en 

konstutställning” fortsatte speakerrösten. Låginkomstutredningen, här benämnd felaktigt som 

låglöneutredningen, bildade en bakgrund till varför utställningen menades fanns till. 

Programmet använde sedan siffror och statistik som låginkomstutredningen tagit fram för att 

förklara hur Herr P levde. ”Låginkomstutredningen visar: har man så låg inkomst som 

familjen P röker och dricker man väldigt lite, går inte gärna till tandläkaren, har ofta inte 

telefon, och matkontot ligger under vad folkhälsan rekommenderar.” Åskådaren fick sedan 

reda på att hundratusental hade det som Herr P eller ännu sämre.125 

Utställningen Herr P:s penningar medverkade till att forma framställningen av 

låginkomsttagaren: vi får reda på hur dessa människor bodde, hur de inredde sin lägenhet, och 

hur de kände sig som medlemmar i samhället. Besökaren fick redskapen att visualisera och 

debattera låginkomsttagaren som ett sociopolitiskt fenomen i samtiden. En recensent 

observerade att ”[v]isst rör det sig om en utställning, en modell av verkligheten men gjord så 

att hr P blir en levande person” och fortsatte med att skriva att man ”börjar naturligtvis tänka 

på vad som gör skillnaden så rasande stor mellan konsten i skyltfönstren och verkligheten 

kring tvåmanssoffan.” Recensenten kontemplerade över fru P och hennes roll i tillvaron: hon 

hade inte fått sätta sina spår i lägenheten och hon målade inte som herr P, ”hon är fru P utan 

                                                 
124 Björn Lövin, Från P till C – kampen om verkligheten (Stockholm, 1988), s.52, kursiv i original. 
125 Direkt SR, TV2, sändes 14 april 1971. 
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anspråk på identitet.”126 Recensenten Beate Sydhoff slogs också av äktheten i den uppbyggda 

miljön. Herr P:s lägenhet kändes så ”obeskrivligt fattigt och trist att den människa som måste 

bo där kan liknas vid en livstids fånge.”127 Uppenbarligen var verklighetseffekten, känslan av 

att stå inne i någons lägenhet, stor. Utställningen gav upphov till frågor angående samhället 

och identitet. Att vissa kunde bo som herr P och hans familj upprörde. 

Herr P:s lägenhet presenterades i programbladet som en utgrävd miljö i ett museum i 

framtiden. Lägenheten var från tiden före ”K”, katastrofen, oklart vilken katastrof. Den fiktiva 

museitexten förklarade att en ”nedgående materialistisk kulturs dödsaningar har här fått klara 

uttryck.”128 En stor tavla i vardagsrummet föreställde siffran 441. I ett handskrivet papper i 

programbladet förklarade herr P själv att det var han som målat tavlan för att uttrycka: ”mitt 

liv, min situation som tempoarbetare, min frihet.” 441 var pengarna herr P med familj hade 

över efter räkningar och mat var betalda. I post skriptum till brevet förklarade P att han även 

målade ”vanliga tavlor”, men att de har han förvarade i källaren. De handlar om ”hans 

personliga kärlek, sensuella och sexuella upplevelser, mina aggressioner, mig själv o.s.v.” 

Men ingen i samhället skrev han skulle få finna tröst i hans tavlor eller se honom som en egen 

person. ”Jag finns först och främst i min kollektiva situation.”129 Det var den kollektiva 

identiteten åskådaren skulle koncentrera sig på. 

Expertis och konstnärlig representation sammankopplades i Herr P:s penningar på ett 

intressant sätt. Björn Lövin kontaktade Per Holmberg för att skriva en hushållsbudget för herr 

P och familj. Budgeten inkluderades i programbladet för utställningen under titeln 

”Budgetexempel: tempoarbetaren P i Stockholm, Göteborg eller Malmö 1970.” Genom 

Holmbergs medverkan etablerades representationerna av denna typiska låginkomsttagare som 

grundade i statistik och expertkunskap. Siffran 441 kronor per år för familjen att leva på var 

efter Holmbergs förslag i budgeten. Holmberg skrev att detta belopp ”ska räcka till deras 

semesterutgifter, kläder, telefon, radio och tv, möbelavbetalningar, tandläkare, tobak och 

sprit, hårvård- och ”kultur” såsom böcker, tidningar, konst, museibesök.” Frukt, grönsaker 

och kött ”ryms knappast” i budgeten. Holmberg anmärkte att då tillhörde P inte ens de mest 

                                                 
126 Gudrun Hjelte, ”Vår tids konst”, Aftonbladet, 3 mars 1971. 
127 Beate Sydhoff, ”Kritisk konsument”, SvD, 5 mars 1971. 
128 Björn Lövin, Konsument i oändlighet. ”Herr P:s penningar”. Två miljöer av Björn Lövin. Moderna museet 20 

febr. – 4 apr. 1971 (Stockholm, 1971), onumrerad sida. 
129 Brev daterat 18 februari 1971 i Björn Lövin, Konsument i oändlighet. ”Herr P:s penningar”. Två miljöer av 

Björn Lövin. Moderna museet 20 febr. – 4 apr. 1971 (Stockholm, 1971). 
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”lågavlönade”: han hade 54 öre/timme mer än LO:s låglönegräns, ”omkring 700 000 vuxna 

löntagare” låg under P:s timförtjänst.130 

På detta sätt fick Holmberg ett inflytande över låginkomsttagarens representation även 

när det gällde ett konstnärligt sammanhang. Holmberg fick också i tv-programmet om 

utställningen vara med som expert och stå intill lägenheten på moderna museet och 

kommentera och förklara för tittaren hur de skulle förstå utställningen och låginkomsttagaren 

herr P – hur herr P relaterade till statistisk framtagen kunskap om samhället och samhällets 

sociosymboliska indelningar. Holmberg talade denna gång återigen om samhället som 

uppdelad i två grupper. ”Tyvärr så är dom bättre ställda grupperna ju så isolerade från de 

sämre ställda i det här samhället. Dom går ju med skugglappar på sig.” Denna utställning 

menade Holmberg kunde öppna upp för att de bättre ställda grupperna fick förståelse för hur 

de sämre ställda grupperna verkligen hade det. Holmberg upplevde ”den här kontrasten 

mellan skyltfönstren och familjen P:s bostad som viktig… Herr P står utanför den välfärd som 

väldigt många tror att vi har om man bara går och tittar på skyltfönstren så att säga för 

välfärden.” Utställningen avslöjade myten om Sverige som ett välfärdsland menade 

Holmberg.131 

Även politiker från högsta ort deltog i utställningshändelsen. Familje- ungdoms- och 

invandrarminister Camilla Odhnoff medverkade även hon i tv-programmet om utställningen. 

Hon förklarade bland annat hur regeringen förbättrat situationen för P och hans familj genom 

sänkt skatt, höjda barnbidrag och bostadstillägg, samt en utbyggnad av barntillsyn så att fru P 

kunde komma i arbete och så att familjen kunde ”ta steget ur låglöneträsket.” Det är en 

kraftfull metafor för att beskriva hur människor hamnade i en sociosymbolisk grupp och hölls 

kvar där. Men det kunde enligt Odhnoff nu brytas med hjälp av socialdemokratins 

välfärdsförbättringar.132 Att både en huvudsekreterare i en statlig utredning och en minister 

deltog och tolkade utställningen måste ses som ett tecken hur sammankopplat 

låginkomsttagarklassifikationen var med politiska, vetenskapliga, konstnärliga sammanhang, 

och hur viktigt det ansågs vara att definiera och uttala sig om låginkomsttagaren. 

Moderna museets publik, till synes situerad i övre medelklassen, tolkade dock inte Herr 

P:s lägenhet på sättet som förväntades av dem. I de intervjuer från utställningen som sändes i 

Direkt uttryckte besökarna istället avsmak över torftigheten i P:s inredning. De menade att 

                                                 
130 Per Holmberg, ”Budgetexempel: tempoarbetaren P i Stockholm, Göteborg eller Malmö 1970”, i Björn Lövin, 

Konsument i oändlighet. ”Herr P:s penningar”. Två miljöer av Björn Lövin. Moderna museet 20 febr. – 4 apr. 

1971 (Stockholm, 1971). 
131 Direkt SR, TV2, sändes 14 april 1971. 
132 Ibid. 
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smak inte behövde kosta särskilt mycket. De tolkade situationen estetiskt och inte strukturellt. 

Direkt:s intervjuare försökte gång på gång föra in en politisk och en strukturell diskussion i 

intervjuerna: ”Varför tror ni budgeten är som den är?” - ”Varför har han så dåligt betalt?” - 

”Tycker du man ska göra något åt sådana här hem?” En man som ser välbeställd ut fick frågan 

vad som skiljde hans lägenhet från Herr P varpå han svarade ”smaken”. En kvinna menade att 

skillnaden mot hennes lägenhet var att ”vi lever i färg, och med färg.” En annan kvinna trodde 

att utställningen syfte var att visa ”hur dålig, förfäligt dålig smak det kan vara” i en lägenhet. 

En man sade att han skulle tro ”att från tio smaklösa familjer så har man tagit det värsta och 

satt ihop här.” Slutligen fick en kvinna från Feminina veckopress uttala sig om Herr P:s 

lägenhet. Hon menade att smak inte behövde vara dyrt, ”bara lite färg skulle göra mycket för 

inredningen. Intervjuaren frågade då tillbaka ”[t]ror ni han har en valmöjlighet med sin 

ekonomiska bakgrund?” - ”Ja, det tror jag att han har.” - ”Men ekonomin” - ”Ja, hans 

ekonomi håller absolut för lite färg” svarade hon irriterat.133  

En man ifrågasatte hur vanlig P:s situation egentligen var. Om familjens ekonomiska 

situation säger han att ”så vitt jag vet arbetar de flesta och lämnar bort barnen till 

barnstugor… Det finns nog sådana familjer [där bara en arbetar] men de är nog i väldig 

minoritet.” Familjen P med sin låga budget var alltså inte alls genomsnittlig utan i själva 

verket ytterst ovanlig enligt denna man. En annan person trodde dock att utställningen var 

baserat på en vanligt förekommande situation. Intervjuaren frågade en man om han varit inne 

i en sådan här lägenhet förut. ”Ja det tror jag nog man har, i stort sett” svarade han. ”Du tror 

alltså den finns i verkligheten?” - ”Absolut” - ”Är det många som har det så här” undrade 

intervjuaren. ”Det tror jag.”134  

Endast en intervjuad person tolkade utställningen där familjen P:s lägenhet lästes utifrån 

familjens ekonomiska och sociala situation, och det var Björn Lövin själv, icke namngiven i 

programmet. Herr P:s lägenhet beskrev ”delvis naturligtvis en ohygglig situation, beroende på 

att villkoren är så oerhört knappa, men det sätt varpå man har anpassat sig och format sin lilla, 

lilla miljö, inom ramen för de knappa villkoren, det uppfattar jag som oerhört vackert” 

anförde Lövin.135 Endast Lövin kunde se förbi Herr P som antingen ett offer eller som en 

smaklös person. 

                                                 
133 Direkt SR, TV2, sändes 14 april 1971. 
134 Ibid. Dessa svar står för övrigt i samklang med Pierre Bourdieus analys av sociala klasser som beroende av att 

göra distinktioner gentemot varandra, ofta baserade på smak. Medelklassen konstituerar sig som bärare av bättre 

smak än de sämre ställda i samhället, istället för att se sin plats som strukturellt bestämt. Se Pierre Bourdieu, 

Distinction. A social critique of the judgement of taste (1979), eng. övers. (London 1984). 
135 Direkt SR, TV2, sändes 14 april 1971. 
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Låginkomsttagaren i filmen – representativitet och konflikt 

Låginkomsttagaren utövade en lockelse för författare och konstnärer att använda sig av för att 

karaktärisera samtiden. I tv-dramat Ombudsmannen (1972), beskrivet som en fabel om 

folkhemmet, möter vi ”låginkomsttagaren” Erik Lindström som arbetar under dåliga 

förhållanden på ett lager med flera barn att försörja. Efter löneförhandlingarna blir han 

intervjuad om sin situation, och ”formulerar sig då så väl att han kan börja en proffskarriär 

som uttolkare av låglönetillvaron. Extrainkomsterna växer och livet blir komplicerat.”136 

Begreppet låglönetillvaro är här intressant eftersom det indikerar sociala och kulturella 

aspekter unikt för låglönetagarna och låginkomsttagarna. 

 Ombudsmannen var en film om en ny social och politisk identitetsposition som 

låginkomsttagare, och huruvida man fortfarande kunde vara en låginkomsttagare och tala i 

deras namn när ens inkomster gjorde en till en välbärgad person. På många sätt speglar detta 

frågor som återkommit under hela 1900-talet inom arbetarrörelsen: problematiken kring 

professionalisering av socialdemokratin och LO. Kunde de arbetare som gjort karriär inom 

LO fortfarande representera arbetarna på ”golvet”.137 Hela uppkomsten av ”fackpampen” som 

symbol under denna period vittnar om hur djupgående konflikten var.138 Författaren och 

regissören till Ombudsmannen Pi Lind måste ha upplevt låginkomsttagaren som mer aktuell i 

tiden för att symbolisera denna problematik, ännu ett exempel på hur fast förankrad och 

meningsfull denna klassificering hade blivit runt 1970. 

 Precis hur viktig representationerna var kan utläsas i recensionerna av Ombudsmannen. 

Flera tv-recensenter kände ett behov att markera hur orealistisk och fiktiv filmen var. Bengt 

Jahnsson kallade filmen för ”en grotesk fars utan större ansvar.” Filmen utmålade LO och 

ombudsmännen som karikatyrer. ”Nidbilden av en ombudsman blev direkt ohederliga”, 

menade Jahnsson, och tillade att arvodessummorna rollfiguren fick för intervjuer och tv-

                                                 
136 Osign., ”Tv-tablå”, Expressen, 12 april 1972. Se även Ingvar Orre, ”’Angrepp på polisen? Visst inte’”, DN, 

28 november 1971 där författaren Lars Björkman berättar om sitt nya kriminaldrama på tv baserat på 

låginkomstutredningen med namnet Här ligger det en hund begraven. Björkman berättar själv i en intervju att 

utredningen ligger som grund för hans manus, och att han fått idén av ett uttalande av Per Holmberg om att 

medelsvensson inte längre fanns i Sverige eftersom höginkomsttagarna och låginkomsttagarna tagit över när 

samhället polariserats. ”Vart tog Medelsvensson egentligen vägen?”, frågade sig Björkman i intervjun. 
137 Mats Lindqvist finner denna misstro från arbetarna i ett företag gentemot de fackliga representanterna redan 

under tidigt 1900-tal, se Mats Lindqvist, Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-

1920 (Malmö, 1987), 16. 
138 Fackpampen förknippas kanske främst med bilderna på Hans Ericson, förbundsordförande i Svenska 

transportarbetareförbundet, från hans semester på Kanarieöarna nyåret 1975/76. I muraren Raimond Bengtssons 

självbiografi Jag, en jobbare (1971, Göteborg) är ett ständigt återkommande tema hatet mot de fackliga 

funktionärerna som Bengtsson menade bildat en förtryckande överklass inom arbetarklassen, se ex. s. 127. 
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framträdanden var ”omåttligt överdrivna.139 Arne Reberg i Expressen trodde att ”[s]kratten 

från högavlönade ombudsmän kommer nog att stelna i ansträngda grimaser.” Pi Lind 

intervjuades och menade att kritiken endast var riktad mot dem som jobbat sig upp till en 

högavlönad position som ombudsman och ”tappat kontakten med folket därnere”, folket 

därnere innebärande de arbetande låginkomsttagarna. Pi Lind önskade därför uppmärksamma 

ombudsmännen och ville se att de högst kunde inneha positionen i 2-3 år ”för att inte bli 

byråkratiskt arrogant.”140 Problemet var här vem som skulle representera och föra 

låginkomsttagarens talan. Implicit finns förståelsen av den verbalt begåvade låginkomsttagare 

eller arbetaren som är bra på att föra sig och få uppdrag men som genom denna sociala resa 

också förråder sin grupp. 

 Jag har här visat hur framställningen av låginkomsttagaren förändrades och gavs nya 

betydelser när klassifikationen medierades. I tidningar och i televisionen fick människor ta del 

av låginkomsttagares liv genom personporträtt och intervjuer, där de presenterades som en 

egen grupp i samhället. Låginkomsttagaren började också användas i konsten som 

samhällsgrupp och som en symbol för samtiden. Genom intervjuer, utställningar och tv-

program representerandes låginkomsttagare som en utsatt grupp utan möjligheter att leva som 

resten av befolkningen. Genom dessa medier kunde människor lära sig att visualisera och 

särskilja låginkomsttagaren från andra samhällsgrupper. Låginkomsttagaren etablerades även 

som ett kunskapsobjekt: i medier fick människor insikter i hur de levde för att kunna diskutera 

samhället genom denna kunskap. Fallet med utställningen på moderna museet visar dock att 

inte alla tolkade låginkomsttagaren på samma sätt. 

Politik och kunskap – epistemologiska strider om 

låginkomsttagaren 

Detta kapitel kommer att behandla kritik och polemik mot låginkomstutredningen och 

låginkomsttagarbegreppet. En utgångspunkt är att polemik och stridigheter mellan aktörerna 

är intressant att fokusera på eftersom i dem blir normer och värderingar synliga, argument 

dras till sin spets för att tillkämpa auktoritet i politiska och epistemologiska frågor. Jag 

kommer först att ta upp kritik rörande låginkomstutredningens agerande i offentligheten, 

                                                 
139 Bengt Jahnsson, ”En grotesk fars utan större ansvar”, DN, 13 april 1972. Även Margareta Sjögren i SvD 

protesterade mot orealistiska inslag eftersom filmen gav ”sken av dokumentär äkthet.” ”Tv-teater: Låglön som 

födkrok”, SvD, 13 april 1972. 
140 Arne Reberg, ”Pi Lind ställer till bråk igen”, Expressen, 7 april 1972. 
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sedan dess roll i facklig politik, polemik från andra samhällsforskare och från delar av 

arbetarrörelsen, och slutligen analysera hur Per Holmberg svarade på kritiken. 

Ny tid, nya utredare – politisering eller demokratisering? 

Frågan om utredningsväsendets ställning och funktion uppkom i vågorna efter olika 

kontroversiella uttalanden gjorda av främst Per Holmberg men även Sten Johansson. 

Holmberg menade själv att hans politisering av låginkomstutredningen var en medveten 

strategi för att förändra utredningsväsendets kunskapsproducerande praktik. I en större 

intervju 1968 framhöll han att han försökte ändra på hur utredningar arbetade genom 

öppenhet, så att kunskaperna skulle kunna spridas och debatteras av fler än de invigda. 

Holmberg menade att den offensiva strategin var något nytt inom utredningsväsendet. ”Jag 

har medvetet försökt dra upp en debatt kring några av våra centrala problem i 

låginkomstutredningen. En sådan öppenhet är nödvändig för att utredningen ska kunna bli 

något mer än enbart en resultatlös utredning för ett fåtal.”141 Den tidigare kunskapspraktiken 

som gällt inom utredningsväsendet hade varit att utredningarna var diskreta utåt. Innan 

betänkandena var färdiga hölls locket på. Detta kom att luckras upp efter 1960-talet.142 

 Holmberg sammankopplade retoriskt en politisering av materialet till en demokratisk 

praktik, byggd på öppenhet och tydliga ställningstaganden. Motsatsen, den gamla 

utredningspraktiken som han ville ersätta, kopplades ihop med elitism och resultatlöshet. För 

Holmberg var det försöken att reformera utredningsväsendets praktik som gjort att han utsatts 

för kritik: ”det är klart att min ’politisering’ av materialet irriterar en del människor runt om i 

organisationerna. Man får ta på sig en del besvär och obehag om man har ”öppenhet” som 

ambition.”143  

 Efter intervjun valde ordföranden inom utredningen, Rudolf Meidner, att markera en 

distans till Holmberg.144 Meidner uttalade sig ytterst sällan om låginkomstutredningens arbete 

och resultat under tiden den var igång, och det gällde även de andra experterna som knutits till 

utredningen. Så utöver de politiska och epistemologiska gränsdragningar som Meidner gjorde 

mot Holmberg i sin markering, kan vi alltså också antyda en skiljelinje mellan två olika 

utredningspraktiker inom låginkomstutredningen. 

När låginkomstutredningen så småningom lades ner var en linje i att diskreditera 

utredningens resultat att gå emot den typen av politisering som Holmberg försökt göra med 

                                                 
141 Kerstin Vinterhed, “Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
142 Kent Zetterberg, ”Det statliga kommittéväsendet”, i Att styra riket. Regeringskansliet 1840–1990 (Stockholm, 

1990). 
143 Kerstin Vinterhed, “Utredare om låglönade: De är lika bra som andra”, DN, 22 november 1968. 
144 Rudolf Meidner, ”Vägar till jämlikhet”, Fackföreningsrörelsen, (1969:1). 
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det statliga utredningsväsendet. Låginkomstutredningen blev till en symbol för en större 

strömning, nämligen den parlamentariska utredningsformens nedgång. SvD:s ledarsida, med 

sin konservativa lutning, anklagade regeringen för att ha missbrukat utredningsväsendet 

genom att göra fler utredningar till enmansutredningar. Resultatet hade blivit att sådana som 

Holmberg fått härja fritt, utan demokratisk insyn eller kontroll som det annars varit i de 

parlamentariska breda utredningarna. In i det sista, skrev SvD, ägnade sig Per Holmberg ”åt 

att släppa ut detaljer ur materialsamlingar, som ännu inte är offentliga och alltså inte kan 

kontrolleras utifrån men som han känner till å tjänstens vägnar.”145  

Även högerpartiets partiledare Gösta Bohman var irriterad över Holmbergs 

polemiserande med material från utredningen som ingen annan i debatten kunnat läsa. ”Så 

brukar inte statliga utredningar bära sig åt” menade Bohman.146 Statistikprofessor Tore 

Dalenius framhöll i en debattartikel att låginkomstutredningen tycktes ha blivit en partsinlaga 

för att bekämpa SACO. Dalenius varnade för att vad ”som skett i detta fall är ägnat att 

allvarligt rubba förtroendet för det offentliga utredningsväsendets integritet.”147 

Lönemått och låginkomsttagare som politik – utredningen och SACO strider om epistemisk 

auktoritet 

Låginkomstbegreppet var något som tidigt i låginkomstutredningens historia gav upphov till 

meningsskiljaktigheter. Ett exempel var när låginkomstutredningens första ordförande Ingvar 

Svennilson, professor i internationell ekonomi som lämnade utredningen 1967, reagerade på 

Holmbergs uttalanden i media om lönespridningen och omfattningen av antalet 

låginkomsttagare. Svennilson menade i ett öppet brev att Holmbergs uppgifter var 

vilseledande för läsarna eftersom det var bruttoinkomst Holmberg baserat uppgifterna på om 

hur många låginkomsttagare som fanns i samhället, något som ökade antalet 

låginkomsttagare. Svennilson började det öppna brevet med att positionera sig som en politisk 

och moralisk rättrådig person som delade Holmbergs uppfattningar om det önskvärda av 

inkomstutjämning i samhället. Svennilson höll med om att det var bra att utredningens 

material kom ut för offentlig diskussion, men det borde vara när alla uppgifter tagits fram.148  

 Kritiken var att Holmberg presenterat fördelningen av inkomster före avdrag av skatt 

samt utan att inberäkna sociala förmåner som de olika grupperna fick. ”Vi var, när jag 

                                                 
145 Osign., ”Missbrukad utredningskvarn”, SvD, 16 juli 1971. 
146 Osign., ”Skrämde sanningen socialdemokraterna?”, Aftonbladet, 8 juli 1971. 
147 Tore Dalenius, ”Låginkomstutredningen och konflikten”, DN, 14 april 1971. 
148 Ingvar Svennilson, ”Öppet brev till Per Holmberg. Jämför ej bruttinkomst. Resultat missvisande”, DN, 24 

november 1968. 
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arbetade i låginkomstutredningen, helt ense om att de bruttoinkomster som Du använder i 

intervjun skall räknas om till ett netto… för att ge en rättvisande bild av inkomst- och 

standardfördelningen.” Svennilson tillade att man inte behövde ”välja en biskoplön för att 

veta att skatterna tar en större del av högre inkomster” och att personer med ”låginkomster” 

får större socialbidrag än resten av befolkningen.149 

Varför ansågs valet mellan brutto och nettomått på inkomstfördelningen så angeläget att 

strida om? Vad som står på spel var hur välfärdsstaten skulle representeras och vilken 

uppfattning allmänheten skulle få av det svenska samhället. Svennilson var orolig för att när 

Holmberg inskränkte sig till bruttomåttet i sina uttalanden så gav han ”läsaren intrycket att 

skattepolitiken från Wigforss och framåt samt socialpolitiken inte haft någon betydelse för 

fördelningen av inkomster och standard i vårt samhälle.” Trots att Svennilson höll med om att 

bruttoinkomsternas fördelning som Holmberg presenterat var korrekt så var det tolkningen av 

statistiken som Svennilson ifrågasatte, och kanske framförallt hur denna tolkning så kraftfullt 

offentliggjordes utan att nämna att välfärdssystemen kunde utjämna inkomst och 

levnadsstandard. ”Den frågan lämnar Du helt ute ur Ditt resonemang som om den inte fanns”, 

framhöll Svennilson.150  

Vi kan alltså se hur vetenskapliga skiljelinjer förbinds med vilken uppfattning 

allmänheten förmodades få av välfärden och det svenska samhällets stratifiering. Per 

Holmberg ville i sitt svarsbrev inte alls vilja medge några problem med människors eventuella 

förståelse av ekonomisk terminologi. Bruttolönerna var inte alls missvisande utan intressanta, 

speciellt för löneförhandlingarna menade han.151Att bruttolönerna skulle underbygga 

löneförhandlingarna var en position som LO hade, medan SACO ville basera lönestatistiken 

på nettoinkomster eftersom de ansåg att det på ett mer adekvat sätt reflekterade människors 

levnadsstandard. Detta kom att så småningom eskalera till en mycket infekterad strid mellan 

LO-anknutna ekonomer och ekonomer anställda av SACO.152  

Denna fackliga skiljelinje i användande av löne- och välfärdsmått kan sägas vara 

närvarande från låginkomstutredningen tillsättande. I remissyttrandet 1965 som SACO gav 

                                                 
149 Ingvar Svennilson, ”Öppet brev till Per Holmberg. Jämför ej bruttinkomst. Resultat missvisande”, DN, 24 

november 1968. 
150 Ibid. 
151 Per Holmberg, ”Svar på öppet brev: Redovisning skall ske av lönespridningen”, DN, 1 december 1969. 
152 Denna strid kan sägas ha eskalerat rejält när SACO 1968 gav ut boken Skenbar och verklig inkomst 

(Stockholm, 1968) där livslön återintroducerades i debatten. Lön över hela livet jämfördes mellan yrkesgrupper, 

givetvis med slutsatsen att akademikernas höga lön var rättfärdigat över längre sikt. LO:s ordförande kallade 

boken för ”lättsinnig och djupt odemokratisk”, vilket säger något om hur stor betydelse dessa inkomst- och 

lönemått hade. Anders Björnsson, I kunskapens intresse. SACO:s första sex decennier (Stockholm, 2007), 146. 

Begreppet livslön introducerades omkring 1950 och gav även då upphov till stor debatt, se Husz, 2013. 
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till förslaget om att tillsätta låginkomstutredningen var SACO positivt inställda eftersom 

utredningen gav chansen att undersöka den ”verkliga standarden”. Med detta menade de att 

utredningen borde gå bortom bruttomåttet för att få fram den ”verkliga” samhällssituationen. 

SACO framhöll att låginkomstbegreppet ”inte kan baseras på nominella inkomstuppgifter” 

eftersom ”de låga inkomsterna i stor utsträckning är skenbara.” Låginkomstgruppen hade en 

”mycket speciell sammansättning”: den innehöll sjuka, arbetslösa, studerande och andra 

grupper vars konsumtion översteg deklarerade inkomster. Så för SACO sågs en 

låginkomstutredning som ett sätt att komma ifrån bruttolönestatistiken – vilket visade stora 

skillnader mellan fackliga organisationer och mellan sociala grupper – till att skapa ett mått 

som tog hänsyn till bland annat ”socialbidrag, levnadskostnader i olika delar av landet, 

skattefria inkomster, naturaförmåner och skattefusk.”153 Genom att betona 

bruttoinkomstmåttets skenbarhet i att representera levnadsstandard kunde SACO punktera 

kritik från LO om stora löneskillnader i samhället. 

Låginkomstutredningen skulle istället komma att användas emot SACO. SACO 

argumenterade bland annat för att deras medlemmar fått sänkt nettoinkomst under det sena 

1960-talet. Sten Johansson slog tillbaka mot detta med låginkomstutredningen siffror på 

löneutvecklingen. Han menade att SACO använde teoretiskt beräknade genomsnitt medan 

utredningens siffror ”gäller ett representativt urval av verkliga individer.” Utredningens 

siffror argumenterades alltså vara baserade på korrekta epistemologiska grunder medan 

SACO:s siffror endast var teoretiska. Reallönebegreppet var felaktigt argumenterade 

Johansson eftersom enligt den så skulle alla grupper ha fått sänkt reallön under 1960-talet, 

men samtidigt ökade konsumtionen vilket logiskt inte gick ihop. Johansson anklagade SACO 

att medvetet sprida en falsk bild: ”SACO-medlemmarna beter sig som om de trodde på 

SACO:s siffror, trots att de flesta av dem vet med sig att de fått det bättre, som 

låginkomstutredningens siffror visar.”154  

Den konservativa skribenten Matti Häggström anklagade i Svensk Tidskrift Holmberg 

för att misstänkliggöra SACO och deras lönemått för allmänheten. Häggström kommenterar 

ett tv-program där några SACO-representanter skulle utfrågas. Holmberg ställde i 

programmet frågan varför så få människor trodde på SACO:s reallöneberäkningar. ”Nu är det 

inte alls så få som gör det. Men det viktigaste skälet till att vissa tvivlar på dem torde vara att 

Per Holmberg och hans gelikar gör sitt bästa för att misstänkliggöra dem.”155 

                                                 
153 Osign., ”’Låginkomsttagarnas situation bör undersökas statistiskt’”, DN, 7 mars 1965. 
154 Osign., ”SACO:s sätt att räkna ger felaktig lönebild”, DN, 23 februari 1971. 
155 Matti Häggström, ”Om en högavlönad”, Svensk Tidskrift, (1971), s.122. 
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Det är noterbart hur tydligt aktörerna framställde valet mellan brutto- eller nettomåttet 

som en del av kamp om samhällets sociosymboliska representationer. Från SACO:s håll 

anklagades exempelvis låginkomstutredningen att av politiska skäl medvetet framställa 

löneskillnaderna i Sverige så stora som möjligt, och att utredningens lönemått var valt 

därefter. Anders Arfwedson, sekreterare i SACO, skrev i en debattartikel att 

låginkomstutredningen var en del av en agenda som verkade för en ”utjämning in absurdum”, 

och att kampen mot SACO:s nettoreallönemått var en del i detta. ”Genom att envetet rikta 

strålkastarna mot de växande bruttolöneskillnaderna, skapar man det opinionsmässiga 

underlag som behövs för att gå fram med en ännu hårdare inkomstutjämning.” 

”Låginkomstutredarna” var ologiska när de kallade nettoreallönemåttet för odemokratiskt 

eftersom måttet i själva verket endast klargjorde verkningarna av det progressiva 

skattesystemet. Arfwedson beskyllde låginkomstutredarna för att mot bättre vetande försöka 

hålla i liv myten om växande löneklyftor, för att motivera till nya utjämningsåtgärder och nya 

tvångsåtgärder på lönemarknaden. Att själva måttet var centralt i debatten framgår av dessa 

ord: ”Från SACO:s synpunkt växer skälen för att hårt driva reallönetanken med varje år som 

går.”156 Måtten hade en stor del i både facklig politik och i hur samhället framställdes vara 

stratifierat, längst vilka sociosymboliska gränser samhällets orättvisor ansågs gå. 

Vetenskap och politik – samhällsvetare kritiserar 

Flera samhällsforskare ifrågasatte låginkomstutredningen och låginkomsttagarstatistiken på 

epistemologiska grunder, i en kamp om vad Thomas Gieryn kallar epistemisk auktoritet.157 

Genom tre exempel kommer jag att visa hur epistemologi var kopplade till politiska 

överväganden. Konflikter berörde i grunden hur låginkomsttagarbegreppet skulle förstås: som 

direkt avspeglande samhället eller som ett konstruerat mått som kunde problematiseras och 

ifrågasättas. 

 Ett hårt slag mot låginkomstutredningens auktoritet var när personen som utredningen 

refererat och citerat som stöd för sin statistikproduktion, statistikprofessorn Tore Dalenius, 

gick till hårt angrepp mot utredningen och dess statistik.158 Delvis tycks attacken motiverats 

av fackliga skäl, Dalenius menade att utredningen på felaktiga grunder hade diskrediterat 

SACO:s lönestatistik och SACO som samhällsaktör. Som statistiker fann han grova missbruk 

av statistik i debatten. 

                                                 
156 Anders Arfwedson, ”Utjämning in absurdum”, SvD, 31 mars 1971. 
157 Gieryn, 1999. 
158 I en vanlig tidningsartikel tre år efter utredningen lagts ner skrevs det att ”[m]ånga experter ansåg 

undersökningarna tekniskt undermåliga.” Osign., ”Kritiserad utrednings följs av ny”, SvD, 8 februari 1974. 
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Per Holmberg har t ex länge utnyttjat utredningens material för att ge ett slags förhandsinformation 

 om utredningens resultat; icke minst med tanke på omöjligheterna att omgående kontrollera denna 

 information ter sig denna praxis olämplig I den här aktuella debatten har Holmberg och Johansson 

 deltagit på ett sätt som kan ha gett utomstående intrycket att låginkomstutredningen är ett partsorgan 

 med ambition att bekämpa SACO.159 

  

Det föranledde Dalenius att granska utredningen. Han fann anledning att hellre kalla 

låginkomstutredningen för ”lågnivåutredningen” och dess statistik för ”metodologisk 

kvacksalveri”. Dalenius skrev: 

 

En av de teser som högljutt framfördes av detta triumvirat (Holmberg, Johansson och Södersten i TV) var 

 att fakta icke kunde göras till föremål för förhandling. Ett uttalande av detta slag avslöjar hur lite (om alls 

 något) vederbörande förstått av den grundläggande utredningsproblematiken. Dit hör – här som alltid 

 eljest – valen av de mått som skall ligga till grund för materialinsamlingen… de kritiker som förlitar sig 

 på låginkomstutredningens material löper risk att få dåliga lösningar på felaktigt formulerade problem. 

 

Dalenius menade att man inte kunde tala om statistik som fakta eftersom valet av mått och 

metodik i undersökningen i så hög grad påverkade vad för resultat man fick. Måttet var inte 

alls något neutralt verktyg att avspegla samhället på. Utöver detta var materialet litet och 

svarsbortfallet stort menade Dalenius. Dalenius skrev att han sommaren 1970 fick läsa 

manuskriptet till vad som skulle bli Johanssons Om levnadsnivåundersökningen, och ”det 

präglades av en närmast skrämmande brist på metodkunnande.” Dalenius krävde att ansvarigt 

statsråd tog initiativ att ”sanera” debatten, en ”sådan granskning är en angelägen 

miljövårdsuppgift i en situation där den offentliga debatten förgiftats av utsläppet från 

låginkomstutredningen.”160 Inlägget sökte fullkomligt diskreditera låginkomstutredningen. 

 Johansson använde i sitt svar till Dalenius en sorts ödmjuk taktik, och gjorde samtidigt 

gränsdragningar gentemot andra samhällsforskare och statistisk vetenskap. Han skrev att 

delrapporterna kring levnadsnivåundersökningarna i själva verket publicerades för att få till en 

debatt huruvida välfärden hos människor lät sig mätas, och att det var en sorts 

testundersökning eftersom inga internationella förebilder fanns i forskningen. Johansson 

menade vidare att när det gäller metodologi hade de endast följt ”etablerade rutiner”, och 

anklagade Dalenius för att försöka diskreditera utredningen på grund av att de inte följt hans 

teoretiska statistiska modell utan använt SCB:s ”praktiska” modell.161 Kruxet ansågs alltså 

vara att Dalenius agerat utav sårad stolthet när hans statistiska teori inte användes i 

utredningen.  

 Holmberg menade i en annan svarsartikel istället att Dalenius attackerat 

låginkomstutredningen av ideologiska skäl. Dalenius uppfattade utredningens uppgifter som 

                                                 
159 Tore Dalenius, ”Låginkomstutredningen och konflikten”, DN, 14 april 1971. 
160 Ibid. 
161 Sten Johansson, ”Låginkomsttagarnas problem”, DN, 26 april 1971. 
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partiska eftersom de inte stämt överens med hans verklighetsuppfattning. Holmberg skrev att 

låginkomstutredningen kunde anses vara en förgiftning av den offentliga debatten om man 

med förgiftning menade att ”SACO fått svårare att argumentera för krav på 23-procentiga 

löneökningar 1971.”162 Således ansåg Holmberg att Dalenius angrepp hörde ihop med en 

facklig politik. 

 Dalenius utförde nu en anmärkningsvärd gränsdragning där han ogiltigförklarade 

nästintill all samhällsforskning i Sverige. Dalenius försäkrade i en ny debattartikel att han 

”delar deras uppfattning som anser att låginkomstproblemet vara vårt kanske största sociala 

problem i dag.” Argumentet som Johansson gjort att utredningen endast följt SCB:s praktiska 

statistiska modell ansåg Dalenius löjligt, han ”tycks på fullt allvar tro att det är möjligt att på 

ett meningsfullt sätt analysera osäkerheten utan den grundval som en teori är.” Därför fick 

Johansson ”nog finna sig i att jag betygsätter hans statistiska verksamhet som kvacksalveri.” 

Dalenius skiftade sedan till att tala om hela utredningsväsendet och all samhällsvetenskap i 

Sverige. ”Det har länge funnits skäl att tala om en kris inom den empiriskt arbetande 

samhällsforskningen i vårt land; det offentliga utredningsväsendet svarar för en stor andel av 

denna forskning. Det krävs krafttag för att vända utvecklingen.” De som skulle kunna vända 

krisen var enligt Dalenius att fler statistiker fick inflytande och resurser. Måltavlan för 

kritiken om felaktig empirisk forskning var sociologerna. ”Man löser icke problemet t ex 

genom att kalla undersökningarna sociologiska och uppdra åt sociologerna att verkställa 

dem.”163 Här fanns djupgående gränsdragningar för epistemisk auktoritet över vilka som 

skulle få utreda och forska om samhällsfrågor i Sverige. 

 Ett annat ifrågasättande av låginkomstmåttet kom från en annan statistikexpert men med 

en annan agenda. Docent Erland Hofsten vid statistiska centralbyrån uppmärksammade 

låginkomstutredningen uppskattande men menade även han att den var behäftad med 

problem. ”Låginkomstutredningen har utan tvivel spelat en viktig roll, när det gällt att sticka 

hål på myten om det svenska välståndet” genom att fästa uppmärksamheten på förbisedda 

grupper i samhället. Dock hade Holmberg och utredningen trott att samhället gick att beskriva 

utan någon teorietisk grund, vilket Hofsten menade var omöjligt. Vart samhällsutvecklingen 

                                                 
162 Per Holmberg, ”Replik till Dalenius”, DN, 26 april 1971. 
163 Tore Dalenius, ”Statistiskt kvacksalveri”, DN, 7 maj 1971. Larsson, 2001, menar att det rådde ett 

konkurrensförhållande under 1950-talet mellan samhällsvetenskaperna för tolkningsföreträde och 

kunskapsmonopol, s. 186. Vi kan här se fortsättningen på kampen om epistemisk auktoritet.  
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var på väg, men ”även en beskrivning av samhället vid en viss tidpunkt blir i hög grad 

beroende av vad för slags verklighet man egentligen är ute efter att få tag i.”164  

 Enligt Hofsten dolde utredningens resultat den viktigaste motsättningen i samhället: 

mellan arbete och kapital. Hofsten menade vidare att inga samhällsforskare hade intresserat 

sig för låginkomstutredningens problemställningar eftersom de levde i föreställningen att det 

fanns opolitisk eller opartisk samhällsvetenskap. Att Holmberg ville använda sig av 

utredningens resultat för att ge ökade insikter till politiker om sociala förhållanden var naivt 

enligt Hofsten eftersom deras samhällsform inte kunde avhjälpa bristerna i det kapitalistiska 

systemet, endast dölja motsättningarna i samhället.165 Hofsten gjorde här gränsdragningar mot 

låginkomstutredningen och mot övrig samhällsvetenskap, men inte likt Dalenius för bristande 

statistiska kunskaper. Utredningens statistik höll ihop metodologiskt, men fokuserade på fel 

orsakssammanhang och gränser i samhället. 

 Ett tredje ifrågasättande av låginkomstsstatistikens objektivitet var när Jörgen 

Westerståhl, professor i statsvetenskap, skulle recensera en av låginkomstutredningens 

rapporter. Westerståhl började recensionen med att misstänkliggöra hela utredningens arbete, 

som han menade hade misslyckats med sin uppgift att kartlägga samhället eftersom 

utredningen hade politiserats. 

 

Felet ligger emellertid i att politiseringen i så hög grad skett på sekretariatsnivå. Istället för en allsidig 

 utredning, vars uppläggning borde ha bestämts av en bred referensgrupp, får man en utredning vars 

 material presenteras med ett så starkt inslag av ensidighet och partitagande från utredningsmännens sida 

 att det är naturligt, om man grips av misstro också mot själva utredningens uppläggning och 

 genomförande.166 

 

Här var det utredningens medlemmars politiska ställningstaganden som hade gjort statistiken 

och analyserna suspekta. Westerståhl, likt de andra kritiska samhällsforskarna, höll dock med 

om att låginkomstfrågan var viktig att undersöka. Det var kanske därför de reagerade så starkt 

på vad de såg som felaktigheter. 

Politiska och epistemologiska konflikter inom arbetarrörelsen 

Även inom låginkomstutredningen orsakade frågorna kring välfärdsmått splittringar. En 

schism uppkom tidigt i utredningen mellan ordförande Rudolf Meidner och 

huvudsekreteraren Per Holmberg rörande politiska och epistemologiska skiljelinjer i hur 

                                                 
164 Erland Hofsten, ”Vart är vi på väg”, Tiden, (1972:4), 196; se även Erlands Hofsten, ”Gravskrift över en byrå. 

Jämte några synpunkter på den statliga statistikproduktionens förändrade inriktning”, Statistisk Tidskrift 

(1971:5). 
165 Erland Hofsten, ”Vart är vi på väg”, Tiden, (1972:4), 197-199. 
166 Jörgen Westerståhl, ”Demokratidebatt”, Statsvetenskaplig tidskrift (1971:4), 375. 
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statistiken om lönespridningen skulle tolkas. Meidner menade Holmbergs kritik av 

socialdemokratins styre under efterkrigstid hade ett felaktigt perspektiv på samhället. ”Det 

måste vara en grotesk felsyn, om man vid en återblick på efterkrigstiden förbiser eller 

förringar de stora inkomstutjämnande reformerna” skrev Meidner och menade att 

fundamentala förbättringar i samhället inte kunde mätas på det sättet som bland annat Per 

Holmberg mätte på.  

 

 Den största inkomstutjämningen, som inte korrekt kan mätas med någon taxeringsstatistik, har skett 

 genom att den blott för en mansålder sedan mycket stora andelen arbetslösa och undersysselsatta har 

 minskat mycket kraftigt. Det är förvirrande och demagogiskt att likna dagens arbetsmarknadsläge med 

 trettiotalets.167 

 

Gränsdragningen mot Holmberg innebegrep både en politisk dimension men samtidigt också 

en epistemologisk konflikt om hur samhällsutvecklingen under svensk efterkrigstid borde 

förstås. Meidner förordnade ett längre perspektiv på ekonomin, och menade att flera av de 

stora reformerna först kommer att uppvisa verkan för kommande generationer.  

Ett sorts intuitivt ifrågasättande av låginkomstutredningens framställning av samhället 

var när finansministern Gunnar Sträng angående utredningens rapport De extremt 

lågavlönade (1970) yttrade på en presskonferens de notoriska orden ”[v]ilka å huvudets och 

kroppens vägnar normalt utrustade personer tjänar på dagens arbetsmarknad 4–4:50 i 

timmen?” Sträng misstrodde ifall dessa människor fanns eftersom han med egen erfarenhet 

aldrig hört talas om dem. För Sträng var det en gåta hur människor kunde tjäna så lite i 

timmen och han ställde frågan till journalisterna för att ta reda på ifall de träffat någon av 

dessa människor. Sträng refererade till industribesök han gjort där att fått reda på att 

begynnelselönen i metallindustrin var 9-10 kronor, 8 kronor i textilindustrin och 7 kronor för 

”normalt utvecklade lantarbetare.” Sträng avslutade med att påtala att han skulle göra en 

djupdykning i utredningen material för att se vilka medelvärden de arbetat med.168 Ett 

liknande försvar förde Sträng även när Sara Lidmans bok Gruva utkom (1968) i vilket 

missförhållandena i statliga ägda gruvindustrin påtalades i kritiska ordalag. Bokens 

beskrivningar var inte ”representativa” menade Sträng.169  

Jag skulle vilja påstå att det inte nödvändigtvis rörde sig om ett politiskt motiverat 

förnekande av fakta. Det var två kunskapsformer som ställdes mot varandra. Sträng förlitade 

sig på personliga samtal och intryck, en sorts common-sense, och tog inte Gruva:s estetiska 

framställning eller utredningens statistiska framställning som självklara sanningar, speciellt 

                                                 
167 Rudolf Meidner, ”Vägar till jämlikhet”, Fackföreningsrörelsen, (1969:1). 
168 Osign., ”Sträng kritisk mot utredningen om lågavlönade”, DN, 28 augusti 1970. 
169 Citerat från Östberg, 2002, 126. 
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inte när dessa två använde ett starkt kritiskt och moraliskt språkbruk. Strängs reaktion pekar 

på hur det inte är självklart hur aktörer tolkar olika kunskapsformer. 

Kritiken kom även från andra inom arbetarrörelsen, med speciell betoning på sättet som 

utredningen användes i massmedia. LO-ekonomen Anders Leion kopplade samman 

låginkomstutredningens mediala framtoning med Tage Erlanders varning om de stigande 

förväntningarnas missnöje. Leion var på intet sätt negativt inställd till utredningen, han gav 

1970 ut en bok där han sammanfattade utredningens resultat för att fler skulle kunna ta del av 

dem.170   

Leion argumenterade för att utredningen tog fram information om brister i välfärden 

som sedan inte sattes in i fördjupande kontexter. Avslöjandena skapade orealistiska 

förväntningar på social jämlikhet som inte kunde tillfredställas på kort sikt. Detta skapade 

misstro. För Leion var det inte så mycket framställningen av sociala klyftor i sig som det var 

sensationaliseringen av låginkomststatistiken som var problemet.  

 

Den ena lilla rapporten efter den andra nådde offentligheten, presenterad av tidningar och radio-TV. 

 Dessa drog fram några slående och spännande fakta men utan att försöka sätta in dem i ett större 

 sammanhang. Resultatet blev hos många människor en känsla av misstro, som kunde yttra sig på två 

 rakt motsatta sätt: I det ena fallet vände man sig mot utredningens resultat (som Gunnar Sträng när han 

 skulle kommentera de extremt lågavlönades situation) och i det andra fallet vände man sig mot den 

 regering och den fackföreningsrörelse, som trots decenniers inflytande på samhällsutvecklingen inte 

 kunnat skapa ett bättre samhälle.171 

 

Leion menade att låginkomstutredningen inte diskuterade vad som var målet med deras 

inkomststudier, han poängterade att det inte fanns något ”självklart syfte som kan styra 

utformningen av studier över välfärds- (eller inkomst-) fördelning.”172 För både Leion och 

Meidner hotade låginkomstutredningen det reformistiska projektet av långsamt 

framåtskridande genom att skapa antagonism i samhället.173 

Holmberg svarar – låginkomstutredningen som den enda verklighetslänken 

Per Holmberg valde att gå hårt åt sina belackare. Han såg kritiken som tecken på hur både 

samhällsvetenskap och arbetarrörelse egentligen ville behålla sociala och ekonomiska 

skillnader i samhället. Holmbergs analyser var enligt honom själv baserade direkt på 

                                                 
170 Anders Leion, Inkomstfördelningen i Sverige. En sammanfattning av Låginkomstutredningens första 

delbetänkanden (Stockholm, 1970). 
171 Anders Leion, “Vad blev det av låginkomstutredningen?”, Tiden (1972:8), 8. 
172 Anders Leion, ”Låginkomstutredningen första betänkande”, Fackföreningsrörelsen (1970:2), 25. 
173 Se även Jan Nasenius, sekreterare i SAP:s arbetsgrupp för utformningen av framtida socialvården, medlem i 

socialutredningen och interdepartementala arbetsgruppen för låginkomstfrågor. Han anklagade Holmberg för att 

feltolka låginkomstutredningens statistik om att klyftorna ökar på grund av socialpolitiken. Nasenius menade 

istället att socialpolitiken motverkat marknadskrafter, och att den gett människor handlingsfrihet. Nasenius såg 

sig tvungen att försvara sig mot vad han menade var en attack mot idén om välfärden som verktyg för 

jämlikhetssträvanden. Jan Nasenius, ”Några om myterna kring socialpolitiken”, Tiden (1972:3). 135. 
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verkligheten och kunde inte bortförklaras. När Holmberg svarade på Strängs ifrågasättande 

anklagade Holmberg Sträng för att ha ”kommit med mycket allvarliga insinuationer både mot 

en vetenskapligt arbetande utredning och mot de grupper som vi beskrivit i rapporten om de 

lågavlönade.”174 Holmberg menade att Sträng förolämpat utredningen men även människorna 

bakom statistiken vilka fått sin existens och sin fysiska och psykiska hälsa ifrågasatta. Ett år 

senare sade Holmberg i en intervju att Sträng endast hade varit dåligt inläst på utredningen, 

och menade att Sträng nog inte skulle göra om samma sak idag. ”Jag har återgett verkligheten 

och det är bara att konstatera faktum och den kanske är lite bistrare än vad man vill tro.”175 

 Det fanns hos Holmberg och låginkomstutredningen en retorik av att upptäcka 

samhället, att genom statistiken få ”ofiltrerade” siffror som direkt speglade hur samhället var 

indelat. Holmbergs starka mediala närvaro kan ses som en strategi för att nå ut med denna 

epistemologiska position. Retoriken var även ett gränsdragningsarbete mot såväl politiska och 

fackliga organisationer som andra samhällsvetare. Efter att låginkomstutredningen lagts ner 

1971 innan den hunnit avge ett slutbetänkande skrev Per Holmberg att utredningen inneburit:  

 

att förse politikerna – liksom myndigheterna och allmänheten – med direkta och ofiltrerade  informationer 

 om människors förhållanden. Man har gått förbi myndigheterna… Genom att fråga  människorna direkt 

 och genom att inte alls filtrera svaren har politikerna via låginkomstutredningen fått  helt nya 

 informationer om låglöner, arbetslöshet, hälsobrister, utbildningsförhållanden, politiska resurser etc.176  

 

I avskedsrapporten gick Holmberg så långt som att påstå att utredningen var de enda som 

direkt avspeglat den sociala verkligheten utan filtrering. 

Andra samhällsforskare hade enligt Holmberg varit om möjligt ännu sämre på att få 

fram en verklighetsbild än myndigheterna. Holmberg menade att samhällsforskare stått helt 

tysta inför alla låginkomstutredningens publikationer. ”Samhällsforskare har hittills knappt 

alls kommenterat de ca 3000 sidorna i materialet.”  Holmberg var också besviken att ingen 

hade försvarat utredningens mot statistikprofessor Tore Dalenius. ”Han har fått stå oemotsagd 

– av alla de professorer, docenter, lektorer mm vi ändock har i ekonomi, sociologi, 

statskunskap och andra samhälls- och beteendevetenskaper.” Risken med denna brist på 

engagemang till utredningens material enligt Holmberg var bland annat ”att forskarna 

fortsätter att leva höggradigt isolerade från den sociala och sociopolitiska verkligheten. Och 

att denna verklighet även fortsättningsvis får förändras utan kommentarer från forskarhåll.”177  

                                                 
174 Osign., ”Sträng kritisk mot utredningen om lågavlönade”, DN, 28 augusti 1970. 
175 Bernt Nilsson, ”Låginkomstutredningen avslöjar: 500000 har inte råd att semestra”, Expressen, 15 juli 1971. 
176 Per Holmberg, ”Istället för slutrapport”, Tiden, (1972:1), 33. 
177 Ibid. 27. 
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Vi kan här se en gränsdragning från Holmbergs sida som definierade hans undersökning 

som en avspegling av samhället som myndigheter och andra samhällsforskare inte hade 

tillgång till. I en intervju angående utredningen menade Holmberg till och med att 

vetenskapen medvetet försökte upprätthålla klassamhället. ”Jag trodde också en gång på 

vetenskapens objektivitet. Men den är bara ett instrument för att bibehålla det nuvarande 

systemet. Och dagens ekonomer utgår ifrån att det s k a l l finnas klyftor i samhället.”178 

Vad som visats i detta kapitel är hur epistemologi, politik, fackliga gränsdragning, 

mediala kontexter samt utredningsväsendets historiska ställning kom att bli förenade i 

debatterna kring vem som kunde sägas ha en auktoritetsposition i låginkomstfrågan. En poäng 

är att dessa kontroverser och den starka polemik som förekom visar på hur viktig och 

meningsfull låginkomsttagarindelningen var. Politiker, fackliga organisationer och 

samhällsexperter stred om tolkningen av klassifikationen för auktoritet att definiera samhället. 

Aktörer var medvetna om att låginkomstutredningen bröt mot tidigare konventioner: den 

offensiva mediala strategi från Per Holmbergs sida sågs som någonting nytt. Den var också 

orsak för andra samhällsvetare och politiker att kritisera hela utredningens resultat eftersom 

den brutit mot tidigare vetenskapliga praktiker. 

Låginkomstindelningen övertas – positioneringar i 

samhällsdebatten 

Hur användes låginkomsttagarbegreppet i samhällsdebatten? Jag kommer här inte kunna ta 

upp alla inlägg låginkomsttagarbegreppet medverkade i, men dessa utvalda exempel nedan är 

menade att peka på tendenser i begreppsanvändningen. Jag har i kapitlet om 

låginkomsttagarens mediering argumenterat för att låginkomsttagarstatistiken kom att fungera 

som upptäckter och avslöjanden i massmedia. Statistiken kom att uttrycka Sveriges sociala 

tillstånd med förståelsen att samhället borde förbättras. Ledartexter för samtliga undersökta 

tidningar önskade stöd till låginkomsttagarna, givetvis argumenterande för att partier som 

tidningen ideologiskt stödde var de bäst lämpade att göra dessa förbättringar.179 Jag är dock 

här intresserad av att undersöka positioneringar i samhällsdebatten. 

                                                 
178 Bernt Nilsson, ”Låginkomstutredningen avslöjar: 500000 har inte råd att semestra”, Expressen, 15 juli 1971. 
179 Osign., ”Kvinnliga låglöner”, Expressen, 5 december 1968; Osign., ”(s) spelar dubbelt i jämlikhetsfrågan”, 

Expressen, 14 september 1969; Osign., ”Fackliga och politiska insatser för lågavlönade i välfärden”, 

Aftonbladet, 6 juni 1971; Osign., ”Inkomster och välfärd”, SvD, 19 juni 1970; Osign., ”Det sker för liten 

utjämning”, Aftonbladet, 17 juni 1971; Osign., ”Vidare välfärd”, DN, 31 augusti 1970. 
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 Så här skrev Aftonbladet inför deras reportageserie om ojämlikhet i det svenska 

samhället 1968:  

 

Det gamla klassamhället är dött. Leve det nya klassamhället! Där vi talar om bristande jämlikhet i stället 

 för klasskillnader. Ojämlikhet skulle man också kunna kalla det… Ojämlikheten skär genom många 

 grupper… Handikappade, utlänningar, glesbygdsfolk, dåligt utbildade, pensionärer, kvinnor, bostadslösa, 

 dåligt boende eller dyrt boende. Nästan alla dessa är samtidigt vad man kallar låginkomsttagare.180 

 

Citatet exemplifierar hur jämlikhetsbegreppet blev ett av de mest centrala politiska begreppen 

under sent 1960-tal, och hur låginkomsttagarbegreppet tänktes kunna passa in i denna 

språkvärld. Låginkomsttagare blev ett samlingsbegrepp för många olika sorters ojämlikheter. 

Låginkomstindelningen särskiljdes även som grunden för ett nytt klassamhälle och som ett 

nytt sätt att förstå samhället på.  

 Två år senare undrade den liberalt frisinnade tidningen Västerbottens-Kuriren i en 

ledare hur man egentligen skulle definiera låginkomsttagare. Hittills hade begreppet använts 

diffust och skiftade beroende på tillfälle. ”Det anmärkningsvärda” skriver de, ”är att knappast 

någon lär kunna säga vad man mera bestämt menar med det.”181 Även om ett sådant 

ifrågasättande är ytterst ovanligt i mitt material så pekar det på en mättnad. Som jag kommer 

att visa här så kunde många skilda aktörer använda sig av begreppet, och det var vad denna 

ledartext vände sig emot. 

Låginkomsttagarpositioner – från radikala till konservativa ståndpunkter 

Vid sidan av att vara ett begrepp använt av experter och medier blev låginkomsttagare snart 

en social och politisk identitetsposition. Nu utvidgades låginkomsttagare från att vara en 

byråkratisk, akademisk och politisk beskrivning över andra till att bli begrepp människor 

positionerade sig själva som. Vetenskapshistorikern och filosofen Ian Hacking menar 

angående detta att klassifikationer av människor och de klassificerade ofta agerar i en 

dynamik där de påverkar varandra.182 Klassifikationer av människor är interaktiva eftersom de 

klassificerade förändras av att benämnas som tillhörande en grupp.183 

 Per Holmberg kan sägas direkt understödja processen där låginkomsttagare gick från en 

beskrivning till att bli en identitetsposition. I en intervju påpekade Holmberg att kvinnorna 

dominerare i låglönegrupperna och att ”enda sättet att få upp deras löner tycks vara att de 

sluter sig samman och gör revolution.” Uttalandet nyanseras senare i artikeln, Holmberg 

betonade att det ”effektivaste och kanske enda sättet att få upp låglönerna skulle vara att alla 

                                                 
180 Osign., ”Vi är långt ifrån jämlika”, Aftonbladet, 7 oktober 1968. 
181 Osign., ”Låginkomst vad är det?”, Västerbottens-Kuriren, 16 april 1970. 
182 Hacking, 1995, 370. 
183 Ian Hacking, The social construction of what? (Cambridge, Mass., 1999), 103-106. 
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låginkomsttagare gick ihop och själva sa ifrån hur undervärderade de är. De måste sätta hårt 

mot hårt.”184 Viljan att få låginkomsttagarna till en egen politisk grupp som kunde ställa krav 

är tydlig. Vad som Holmberg ansåg förenade dem var inte enbart de låga inkomsterna utan 

också att de var undervärderade. 

 Utifrån låginkomsttagarindelningen kunde vissa påta sig en politisk radikal 

identitetsposition som argumenterade för social förändring. En Bror Fredriksson skrev 

exempelvis en upprörd insändare med rubriken ”Varför får vi fattiga betala.” Signaturen 

positionerade sig alltså från början som tillhörande de fattiga vilka menades vara de som fick 

utstå alla hårda mödor. Sedan fortsatte insändaren med att begreppet fattig ersattes med 

låginkomsttagare, som behölls som benämning texten ut. ”Det är alltid låginkomsttagarna 

som får sitta emellan” skrev han. ”Av dem tas det lilla de har medan de högre inkomsttagarna 

kommer billigare undan.”185  

 Fredriksson laborerade med egenskaper som skulle tillhöra de olika inkomstgrupperna, 

vilket sammankopplades med ett rättviseperspektiv. ”Högproduktiva låginkomsttagare blir 

efter sin produktionsinsats extra straffade med en låg pension medan, i de flesta fall, 

lågproducerande höginkomsttagare efter sin så gott som improduktiva verksamhet belönas 

med hög pension.” Höginkomsttagarna fick också attributen av att inte kunna förstå 

låginkomsttagarna. Ett nytt bidrag togs upp för friställd arbetskraft, men som enligt skribenten 

var otydlig i vilka regler som gällde, ”men så är ju förordningen också ett resultat av en 

utredning gjort huvudsakligen av höginkomsttagare.”186 Det tycks som att med 

låginkomsttagare implicit här menades vara de med manuellt arbete, eller fysiskt utmattande 

arbete. En referens gjordes till fattiga skogsarbetarnas situation, så det är möjligt att 

Fredriksson var en av dem.  

Ett annat exempel på denna radikala användning av låginkomsttagarindelningen kan vi 

notera i en insändare undertecknad ”Småländsk låginkomsttagare” som argumenterade för att 

Arne Geijer och LO inte borde kräva akademiska meriter på sin utredningsavdelning. Varför 

”slår LO vakt om den nya överklassen? Alltså de välutbildade!” Undrade denna person, och 

avlutar med att konstatera att akademiska meriter ”tror vi inte mycket på.”187 Detta var en 

sociosymbolisk gränsdragning där låginkomsttagare som grupp ställdes mot akademiker, 

vilka framställdes som en ny sorts överklass. Insändaren var en direkt uppmaning till LO:s 

                                                 
184 Birgitta Evers, ”Tjänar ni mindre än 18000? Då är ni förmodligen kvinna”, Aftonbladet, 14 februari 1968. 
185 Bror E. Fredriksson, ”Varför får vi fattiga betala?”, Aftonbladet, 28 juli 1968. 
186 Ibid. En annan insändarskribent frågade sig ”[v]arför ska alltid vi låginkomsttagare få höra utav de högre 

inkomsttagarna: Rätta mun efter matsäcken. Usch vilket samhälle vi lever i!” Sign. B J, ”Olika matsäckar”, 

Aftonbladet, 12 april 1971. 
187 Sign. Småländsk låginkomsttagare, ”Se hit Arne Geijer”, Aftonbladet, 11 februari 1969. 
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ordförande Geijer att hålla sig till sin egen grupp: arbetare från LO. Samtidigt var det inte en 

identifikation med arbetarkollektivet, utan snarare med en del inom LO: låginkomsttagarna. 

En annan insändare med signaturen ”Arg låginkomsttagare” var i sin tur upprörd över att 

humanistiska studenter sög ut skattebetalarna genom att utbilda i ett onödigt och överbefolkat 

ämne. Signaturen ville att de skulle arbeta eller utbilda sig till något som det rådde brist på.188 

En annan identitetsposition som intogs med låginkomsttagarindelningen var en där 

regeringen, alltså socialdemokratin, ansågs vara bra. Men i denna sociosymboliska 

framställning var låginkomsttagarna de som drabbades hårdast i samhället och därför borde 

ges extra skydd. Som en insändare skrev: ”[n]är hyresvärdarna får ockra är det i de flesta fall 

vi låginkomsttagare och pensionärer som får sitta emellan. Våra skatter och hyror är redan nu 

i höjden. Vi hoppas att vår regering, som är så bra, säger stopp”, undertecknat med signaturen 

”Låginkomsttagare, Oxelösund.”189 Här användes istället låginkomsttagare som en 

uppmaning till regeringen att stödja dem i kampen mot hyresvärdarna.  

En tredje identitetsanvändning av begreppet låginkomsttagare signalerade en hederlig 

arbetare som inte ville se sin lön gå via skatt till de på socialbidrag som inte bidrog till 

samhället. Detta var en konservativ politisk linje som drevs. En insändare som använde 

signaturen ”Realistisk låginkomsttagare”, argumenterade för att samhället daltade för mycket 

med bidragstagarna: socialdemokratiska partiet kallades för ”understödjarepartiet”. De 

”skötsamma” drabbades av konfiskatoriska skatter, de ”slöa, Fragall-drickande 

understödstagarna ska däremot smörjas med pengar, de har ju rösträtt och kan bli en röst…” 

Att pengar gick till försvaret skrev alla under på menade personen, men att skatter gick till 

”socialiseringsåtgärder” som ATP och socialunderstöd gynnade endast ”proletariatet”, inte 

den ”skötsamme skattebetalaren”.190  

I detta fall användes låginkomsttagaren som liktydig med skötsamma skattebetalare. I 

denna politiska vision anas en sorts allians mellan låginkomsttagarna och höginkomsttagarna, 

vilka hade ett gemensamt motiv att sluta upp sig mot socialdemokratin och deras 

representerande av slöa bidragsstagare och proletariatet. 

 Dessa subjektspositioner visar hur låginkomstbegreppet kunde vidgas och övertas som 

identitetsposition av människor positionerande mellan vad vi kan kalla en radikal och en 

konservativ sociosymbolisk samhällsvision. Dessa röster uttryckte en känsla av hur samhället 

var uppbyggt, men de innehöll också en agens för att med låginkomsttagarindelningen sätta 

                                                 
188 Sign. Arg låginkomsttagare, ”Jobba studenter”, Aftonbladet, 23 december 1970. 
189 Sign. Låginkomsttagare, Oxelsund, ”Fria hyror blir ocker”, Expressen, 29 november 1970. 
190 Sign. Realistisk låginkomsttagare, ”Onödigt socialdalt = för höga skatter”, Expressen, 14 september 1969. 
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fokus på vissa delar av samhället för att förändra det. Per Holmberg försökte från sin position 

som sekreterare inom låginkomstutredningen att skapa en låginkomsttagaridentitet som kunde 

enas och stå upp mot TCO och LO. Andra fyllde dock låginkomsttagarindelningen med egen 

betydelse och mening på ett sätt som var omöjligt att veta på förhand. 

Låginkomsttagarna blir centerpartister – väljarundersökningar och partier i samverkan 

Väljarundersökningar valde att använda låginkomsttagarkategorin som ett analysbegrepp. Det 

ansågs meningsfullt att ta reda på vilka som låginkomsttagarna röstade på, och kunskapen 

som skapades om gruppens röstningsmönster togs sedan in i partiernas politiska reklam. 

Genom att väljarstatistiken användes av partierna och citerades i tidningar fick företaget som 

utfört väljarundersökningen reklam för fler beställningar och prenumerationer av sina tjänster. 

 När Sifo gjorde sina väljarundersökningar 1967 fanns låginkomsttagare inte med som 

analysbegrepp, istället tillkännagav de att ”Centern är de fattigas parti.”191 I Sifo:s 

väljarundersökning 1969 hade ”Låginkomsthushåll och partierna” blivit en egen rubrik och 

analyskategori. Sifo ville vara de som analyserade och skapade kunskap om gruppen 

låginkomsttagare. ”Viktiga beslut” skrev de, ”om låginkomstproblemet drivs nu fram utan att 

någon ordentlig beskrivning publicerats av låginkomsttagarnas profil och placering i 

samhället.”192 Sifo ville uppenbart vara den aktören som formulerade hur låginkomsttagarna 

tänkte och agerade, deras ”profil”. 

 Sifo var inte bara en aktör som ville vara en del av formerandet av låginkomsttagarna 

för att få prestige och mer resurser som företag, de hade också en politisk agenda med sina 

analyser. De var medvetna om ”det nya politiska intresset för låginkomstgrupperna”, och ville 

agera för att ta ifrån socialdemokratin åsiktsföreträde i frågan.193 Låginkomstfrågan hade 

enligt Sifo ”i alltför hög grad kommit att domineras av LO:s lågavlönade grupper och av 

samhällskritik utan bred kontakt med verkligheten.” Sifo särskiljde på hur viss vänsterkritik 

talade om industriarbetarens låga inkomst och alienation, med hur ”[v]i som studerar den 

faktiska samhällsstrukturen” ser att ”lika stora, ja ofta större, alienations- och 

låginkomstproblem finns på annat håll: bland småbönder och bland städers småfolk. Yrken 

som kommit att sakna framtid” och som hade ”kommit vid sidan av utvecklingen.”194 Sifo 

som observatör av ”den faktiska samhällsstrukturen” intervenerade för att rätta till 

                                                 
191 SIFO, Indikator, juni 1967, 1. 
192 SIFO, Indikator, oktober 1969, 2. 
193 Ibid. 3. 
194 Ibid. 8. 
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samhällsdebatten och lyfta fram vilka de ansåg var de riktiga låginkomsttagarna: de som 

fanns utanför LO och arbetarrörelsen.  

 Därför är det ingen överraskning när Sifo presenterade partiet som kunde företräda 

låginkomsttagarna:  

 

Centerpartiet har sedan länge artikulerat de alltmer alienerade låginkomsternas småfolk på landsbygden 

 och har partiet vinner nu terräng bland motsvarande grupper i städerna. Partiets framgångar är ett gott 

 mått på storleken av detta alienations- och låginkomstproblem.195 

 

Enligt mitt perspektiv att se samhällsexpertis som produktivt så artikulerade Sifo inte så 

mycket Centerpartiets framgångar och goda representation av låginkomsttagarna som de 

retoriskt skapade denna koppling. 

 Etablering av väljarbeteenden gav upphov till en feedback-effekt menar jag, där partier 

som låginkomsttagarna beskrevs rösta på sedan profilerade sig som just låginkomstpartier i 

syfte att stärka kopplingen mellan låginkomsttagargruppen och partiet. I en partiprofil av 

Centerpartiet baserad på en väljarundersökning beskrevs hur ”[l]andets låginkomsttagare 

väljer i betydande utsträckning centerpartiet” och att den låga medelinkomsten torde göra 

Centern till ”kanske det mest utpräglade låginkomstpartiet i landet – ett faktum som alltför 

ofta glöms bort då det borgerliga samarbetet diskuteras.”196 Att låginkomsttagarna valde 

Centern menades alltså vara ett viktigt faktum att ta i beräkning. 

 Centern valde att trycka stort på detta faktum i sin valkampanj 1968. I en annons skrev 

de retoriskt: ”Finns det inget alternativ för en besviken arbetare?” i stora bokstäver. Under 

detta förklarade de att många lågavlönade hade insett att det var fel att ge sin röst till ett parti 

som inte tog tillvara på deras intressen. ”En utredning visar ’att landets låginkomsttagare i 

betydande utsträckning väljer Centerpartiet.’ Därför att Centern på ett effektivare sätt 

tillvaratar deras intressen.”197 Flera saker pågår här. Först så refererades väljarundersökningen 

till att vara en utredning, möjligtvis för att få läsaren att tro att det var låginkomstutredningen 

uppgifterna kom ifrån, i annat fall för att ge associationer till något vetenskapligt respektabelt 

och officiellt sanktionerat. Därefter ser ut som att väljarundersökningen påstått att 

Centerpartiet effektivare tillgodosåg låginkomsttagarnas behov.  

 Vi kan också se hur reklamannonsen följde Aftonbladets proklamerande att 

låginkomstgränsen var det nya klassamhället. Reklamen adresserade sig till besvikna arbetare, 

av största trolighet från socialdemokratiska partiet, för att sedan identifiera dessa arbetare som 

”lågavlönade”, och sedan ”låginkomsttagare”. Centern verkade hoppas att det nya 

                                                 
195 SIFO, Indikator, oktober 1969, 8. 
196 Osign., ”Bönder dominerar ännu i centerpartiet”, DN, 20 augusti 1968. 
197 Osign., ”Finns det inget alternativ för en besviken arbetare?”, Aftonbladet, 11 september 1968. 
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klassamhället kunde skifta gamla allianser till Centern fördel. Därför behövdes kunskaper om 

låginkomsttagarnas röstbeteende upprättas som kunde stödja denna taktik.  

 Faktum var att aktörer inom Centern var upprörda när låginkomstutredningen lades ner. 

Roland Petersson, förbundssekreterare i ungdomsförbunden, förklarade i en debattartikel att 

”Centern är ett utpräglat låginkomstparti”, och menade vidare att ”utredningens material har 

under de senaste åren studerats intensivt inom hela centerrörelsen.”198 Vi kan här förstå hur 

strategiskt viktigt begreppet var i svensk politisk debatt. 

Låginkomsttagaren som student, företagare och kulturarbetare 

Etablerade grupper som kände sig potentiellt förbisprungna i ett samhällsklimat där jämlikhet 

premierades agerade också för att döpa om sig själva. Studenterna, vilka vi tidigare sett 

ställdes i motsats till de hårt arbetande låginkomststagarna, uppvaktade Olof Palme för att få 

sänkta bostadshyror. ”Barnlösa låginkomsttagare” var namnet studenterna ville bli kallade vid 

uppvaktningen, samtidigt som Lunds studentkår betonade att de inte var ute efter speciella 

förmåner.199 De ville bli betraktade som andra låginkomsttagare. Det menar jag kan ses som 

ett försök att komma ifrån den äldre sociosymboliska representationen av studenten som en 

privilegierad elitgrupp på väg mot att styra samhället, mot att bli en grupp som framställdes 

som utsatt i det nya klassamhället.   

 Även företagarna i Sverige agerade för ett namnbyte. Förbundsordföranden i Svenska 

Företagares Riksförbund krävde vid en kongress att ordet ”låglöneyrke” ersattes av 

”låginkomstyrke som ett tecken på att det här inte endast är ett problem för de anställda utan 

också för företagarna.” Förbundstalaren menade att han höll med LO om att det allmänna 

borde utforma politik för att höja låginkomsttagarnas ställning, men han var rädd att staten 

endast skulle komma att hjälpa de lönearbetande. Därför ville han ta bort begreppet 

låglöneyrke. Företagare och anställda ”bör också i detta hänseende behandlas lika” som han 

avslutade sitt anförande med.200 Det blir tydligt att aktörer tyckte att de borde inkluderas i 

låginkomstbegreppet eftersom det förväntades kunna ge fördelar i framtiden.  

 En del kulturarbetare försökte också etablera sig som låginkomsttagare. Exempelvis var 

Trubadurer Finn Zetterholm förargad på ett nytt skattesystem för kultur som han menade slog 

hårt mot konstnärer. Zetterholm framhöll att konstnärer ofta levde under svåra förhållanden: 

”det finns ett stort proletariat av artister i detta land som tjänar 12000 kr eller mindre.” 

                                                 
198 Roland Petersson, ”Låginkomstutredningen är politisk dynamit”, Aftonbladet, 12 juli 1971. 
199 Osign., ”Uppvaktning hos Palme. Studenthyror för höga”, SvD, 18 juni 1971 
200 Osign., ”Byt ut låglöneyrke mot låginkomstyrke”, DN, 08 juni 1969. 
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Zetterholm frågade retorisk vad staten hade ”för anledning att motarbeta låginkomsttagarna 

inom artistyrket?201   

 Låginkomstutredningen tillsammans med litteraturutredningen och kulturrådet 

samarbetade under slutet av 1960-talet med konstnärernas riksförbund (KRO) i en studie om 

svenska konstnärers inkomster. Studien som producerades av samarbetet, Kulturarbetarnas 

inkomster (1971) förargade dock en del eftersom den endast innehöll statistik och inga försök 

att tolka statistiken. Det tolkades som att staten vägrade ta ställning hur konstnärernas 

ekonomiska situation skulle lösas. ”Skriften kan därför inte leda till någon debatt”, skrev 

författaren Björn Håkansson i en debattartikel, eftersom ingen visste vad statistiken skulle 

betyda. Håkansson uppmanade dock kulturarbetare att noggrant lära sig rapportens siffror 

eftersom de förmodades kunna vara användbara i kommande debatter om hur konstnärer i 

Sverige skulle försörja sig.202 Att få statistik producerad om sig kunde vara något positivt men 

samtidigt upplevdes det som osäkert vad detta egentligen innebar. 

 Försök att göra politik av kulturarbetarnas status som låginkomsttagare kan noteras 

samma år som Kulturarbetarnas inkomster gavs ut. En motion i riksdagen uppbackad av 

författarförbundet yrkade på att höja biblioteksersättningen för författare med 

huvudargumentet att ”den svenska författarkåren utgör en av landets mest utpräglade 

låginkomstgrupper.”203 Den socialdemokratiska regeringen valde dock att låta ersättningen 

förbli oförändrad. Författaren och socialdemokratiska riksdagsmannen Kaj Björk var en av 

dem som argumenterade emot höjningen av biblioteksersättningen. Björk betonade att ”hur 

man än vrider och vänder på materialet i studien ’Kulturarbetarnas inkomster’, kan man inte 

placera Författarkårens medlemskår i nivå med de verkliga låginkomstgrupperna.”204 Högre 

ersättning förnekades således eftersom författarnas status som låginkomsttagare betvivlades.    

 Läser man breven som kulturarbetare skickade in till undersökningen Kulturarbetarnas 

inkomster finner man en ambivalent inställning till begreppet låginkomsttagare. Flera 

reagerade positivt på att kulturarbetarna skulle undersökas eftersom det skulle visa för 

samhället vilka svåra förhållanden de levde under.205 Samtidigt fann man det olustigt att 

låginkomstutredningen namn fanns på frågeformuläret de blivit skickade eftersom de trodde 

att de blev automatiskt klassade som låginkomsttagare när de i själva verket hade höga 

inkomster. Översättare Ingalisa Munck önskade utredningen all lycka men ville inte besvara 

                                                 
201 Osign., ”Renässansfurstarna i skattehuset…”, Expressen, 20 april 1969. 
202 Björn Håkanson, ”Fråga till kulturrådet: tjänar det någonting till att diskutera”, Aftonbladet, 10 maj 1971. 
203 Citerat från Kaj Björk, ”Biblioteksersättningen – ett instrument för utjämning”, DN, 18 maj 1971. 
204 Ibid. ”Varken genomsnittsinkomster, medianinkomster eller bostadsstandard… pekar i den riktningen.” 
205 Riksarkivet i Stockholm (RA) Låginkomstutredningen, In- och utgående korrespondens, Vol. 1 1969-1971 

 Diverse inkomna brev. 1969. Brev från Brita Dahlman; Ingalisa Munck. 
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enkäten eftersom hon var ”en alltför gynnad sådan [kulturarbetare] för att höra till statistiken” 

och ville inte ”förvränga” undersökningen. Munch skrev sedan under med sitt namn följt av 

”kulturarbetare men i n t e låginkomsttagare.”206  

 En del med höga inkomster vägrade lämna in inkomstuppgifter eftersom de inte ville 

dra upp den genomsnittliga inkomsten. Exempelvis avstod översättaren Brita Dahlman att 

sända in sina uppgifter för att inte genom hennes mans höga inkomster ”bidra till att förrycka 

effekten av en låginkomstutredning.” Författaren Lambert Suneson som tjänade 50000 kronor 

som statstjänsteman och endast några hundralappar som författare per år skrev till utredningen 

att han inte borde betraktas som ”inkomsttagare alls som författare och inte som 

låginkomsttagare överhuvud.”207 Författaren Maj Hirdman däremot vägrade att ge ut sina 

inkomstuppgifter eftersom utredningen ”utmynnar i tiggeri eller onödigt fjäsk riktat till vårt 

lands regering.” Hon menade att det vore ärligare att protestera öppet på gatorna än anonymt 

via statistik.208 En del kulturarbetare reagerade alltså på låginkomsttagarbegreppet som en 

strategisk möjlighet att få uppmärksamhet till kulturarbetarens situation, andra kulturarbetare 

tyckte att begreppet var missvisande. 

 Kulturarbetarnas ställning som låginkomsttagare kunde också förnekas som verklig. 

Utöver att varken kulturrådet eller låginkomstutredningen ville kommentera de statistiska 

uppgifterna i Kulturarbetarnas inkomster och avge sitt omdöme, så attackerade Per Holmberg 

kulturarbetarna för elitism i ett debattinlägg. Holmberg medgav visserligen att kulturarbetarna 

var en utsatt låginkomstgrupp i samhället. Holmberg jämförde kulturarbetarna med 

textillarbetarna. Textilarbetarna bestod enbart av låglöntagare och de hade ”tvingats” in i 

yrket, kulturarbetarna å andra sidan såg sitt yrke som meningsfullt, och de bestod av både låg- 

och höginkomsttagare. Holmberg menade att kulturarbetarna inte heller ifrågasatte denna 

status- och lönehierarki. Textilarbetarna tillverkade nödvändiga produkter, kulturarbetarna 

”producerar inte något, som upplevs som livets nödtorft, utan främst fritidsprodukter åt den 

                                                 
206 (RA) Låginkomstutredningen, In- och utgående korrespondens, Vol. 1 1969-1971 Diverse inkomna brev. 

1969. Brev från Ingalisa Munck. Se även (RA), Låginkomstutredningen, In- och utgående korrespondens, Vol. 1 

1969-1971, Diverse inkomna brev. 1967. Brev från Carl Ernst Göransson, ”Till låginkomsttagare kan jag inte 

räkna mig.” 
207 (RA) Låginkomstutredningen, In- och utgående korrespondens, Vol. 1 1969-1971, Diverse inkomna brev. 

1969. Brev från Brita Dahlman; Lambert Sunesson, han skriver vidare att ”det är ju inte rättvisst att redovisa en 

liten ynklig inkomst från ett yrke som man inte bedriver för att därmed bevisa hur eländigt det är i just det 

yrket.”; för exempel på andra som inte ville svara på enkäten för att undvika att förvränga statistiken se brev från 

Carl-Fredrik Palmstierna; Elias Wessén; Karl Örngrim. 
208 (RA) Låginkomstutredningen, In- och utgående korrespondens, Vol. 1 1969-1971, Diverse inkomna brev. 

1967. Brev från Maj Hirdman. 
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lilla överklassen.”209 Medan textilarbetarna hade nära kontakt med andra låginkomstgrupper, 

var kulturarbetarna däremot ”i regel isolerade från övriga låginkomstgrupper, de känner sig 

som en exklusiv låginkomstgrupp med i varje fall viss status. Ofta blir de direkt förolämpade 

av jämförelser med t.ex. textilarbetarna.”210  

 Holmberg erkände kulturarbetares utsatthet, men ifrågasatte huruvida samhället 

behövde denna bransch och denna yrkesgrupp när den stod så långt ifrån LO-medlemmarnas 

vardag. Amatörkulturen som alla kunde delta i var vad Holmberg tyckte borde premieras.211 

Holmberg gör här gränsdragningar mot kulturarbetares positionering som låginkomsttagare. 

Holmberg menade att kulturarbetarna inte delade de andra låginkomsttagarnas sociala vardag, 

att de hade högre status som grupp och än värre att de såg ned på andra låginkomsttagare. 

Därför borde samhället inte understödja dem enligt Holmberg, utan istället hjälpa de riktiga 

låginkomsttagarna inom LO och TCO. Holmbergs intervention i kulturdebatten kan ses som 

strategiskt för att bevara och förstärka låginkomstklassifikationen efter hans egen agenda.  

 Inte alla hade rätt att tala i låginkomsttagarens namn. Varken i fiktionen i filmen 

Ombudsmannen som tidigare visat, men inte heller i det verkliga livet. Moderaternas 

partiledare Gösta Bohman framhöll i en debatt att han inte var någon höginkomsttagare, och 

menade att han länge levt på en standard under LO:s låglönegräns. Det fick Aftonbladets 

ledarsida att markera att ”Bohmans svar är naturligtvis ett hån mot alla verkliga 

låginkomsttagare.”212 Det visar på hur allvarligt låginkomsttagarklassifikationen togs. När 

någon som inte ansågs vara låginkomsttagare identifierade sig med begreppet kände vissa 

aktörer att det var vikigt att göra gränsdragningar för att markera att det fanns en rätt 

användning och en fel användning. 

 Vad som visats i detta kapitel är hur liten kontroll en aktör har över ett begrepps 

definition när det börjar användas av många aktörer. Centerpartiet och Sifo-undersökningar 

kopplade samman låginkomsttagarna med landsbygden, och menade att de var centerpartister. 

Studenter, företagare och konstnärer definierade sig också som låginkomsttagare. Vissa 

anspråk ifrågasattes dock. Genom positionen kunde politiska krav upprättas. Dessa krav kan 

kanske ses som att samhällsdebatten ”radikaliserats”, men kan också läsas som att det pågick 

en omvärdering av värden och att organisationer och grupper försökte hamna på rätt sida av 

samhällsdebatten. Låginkomsttagarpositionen kunde vara ett sätt att föra ut egna intressen. 

                                                 
209 Per Holmberg, ”Kulturarbetare och samhället – en utomstående betraktares reflexioner”, i Makt och vanmakt 

(Stockholm, 1971), 124. 
210 Ibid. 125. 
211 Ibid. 
212 Osign., ”Fackliga och politiska insatser för lågavlönade i välfärden”, Aftonbladet, 6 juni 1971. 
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Coda 

Ett nedslag 1975 visar att låginkomsttagare fortfarande användes som identitetsposition.213 

Samtidigt hade Dagens Nyheter ett stort uppslag med rubriken: ”Är alla låginkomsttagare?” - 

”Vi måste tänka på låginkomsttagarna! Finns det något argument i svensk politik som är 

tyngre än detta?” frågas det i ingressen. ”När vi hör ordet tränger för vår inre syn fram 

plågade stackare, svält, misär, elände.” Detta var dock missvisade menade artikelförfattaren, 

låginkomsttagare ”kan nämligen vara nästan vad som helst” beroende på vilket parti eller 

facklig organisation man frågade, och många i gruppen menades egentligen ha det 

ekonomiskt gott ställt. ”Låginkomsttagare är ett begrepp vi inte använder”, uttalade sig en 

representant för LO:s utredningsavdelning som önskade vara anonym.214 Uppenbart fanns här 

en misstro och en mättnad på låginkomsttagarbegreppet. Det var inte lika aktuellt att strida 

om. 

 När författaren Majgull Axelsson i början av 1990-talet fick uppdraget av Per Holmberg 

att intervjua ett antal låginkomsttagare för LO:s nytillsatta Rättviseutredning föredrog hon att 

använda begreppet fattiga istället för låginkomsttagare. I Sverige skyggade människor för 

begreppet fattigdom menade hon, ”vi lärde oss använda andra uttryck när det handlar om vårt 

eget land. Svenska berg är fjäll… Svenska fattiga är låginkomsttagare. Eller tillhör de svaga 

grupperna. Eller socialgrupp 4.”215 För Axelsson hade låginkomsttagare blivit en del av en 

sorts maskerande officiell diskurs som borde avslöjas och bytas ut mot mer radikala 

beskrivningar av verkligheten, tvärtemot vad begreppet hade varit för Holmberg. 

Begreppsbetydelsen hade uppenbarligen skiftat, reflekterande 1990-talets kontexter och 

debatter. Men det är en annan historia. 

Vad vi pratar om när vi pratar om låginkomsttagare 

Syftet med denna uppsats har varit att genom kampen om samhällsrepresentationer undersöka 

hur samhällsexpertis, samhällsdebattdebatt och mediala arenor samspelade under 1960-talet. I 

empirisk fokus har den sociosymboliska indelningen låginkomsttagare stått. 

 Låginkomsttagarbegreppet uppkom under tidigt 1960-tal. Klassifikationen fick en 

expertauktoritet associerat till sig genom den tillsatta låginkomstutredningen (1965-1971). 

                                                 
213 Av insändaren Inger Forsberg, ”’Vi betalar de rikas välstånd!’”, Aftonbladet, 16 december 1975; Sig. 

Låginkomsttagare hela livet, ”Dessa fattiga med höglöner”, Expressen, 24 augusti 1975; Sig. Grundlurad 

låginkomsttagare, ”Vi lågavlönade blev grundlurade på Haga”, Aftonbladet, 26 mars 1975. 
214 Arne Söderlund, ”Är alla låginkomsttagare?”, DN, 2 februari 1975. 
215 Majgull Axelsson, … Och dom som inte har (Stockholm, 1996), 27-28. 
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Utredningens huvudsekreterare Per Holmberg framställde samhället genom den framtagna 

statistiken som uppdelat i två socialt isolerade grupper i antagonism med varandra. 

Låginkomsttagarna representerades som psykologiskt förslöade vilka behövde politiskt 

väckas och sättas emot medel- och höginkomsttagarna. Höginkomsttagarna saknade i sin tur 

kontakt med verkligheten. Genom dessa begrepp ville Holmberg skapa politiskt förändring i 

syfte att utjämna samhället. Låginkomsttagarnas representerades som utgörande främst 

kvinnor och lågutbildade, så den framställda politiska kampen gällde även att omvärdera 

männens och akademikernas ställning i samhället. Dessa grupper var enligt Holmberg 

övervärderade. 

 Klassifikationen kan kopplas till samhällsvetenskapernas utveckling under 1960-talet, 

från en understödjande roll av välfärdsutbyggnaden till ett samhällskritiskt perspektiv. Denna 

utveckling underlättades av att det fanns massmedier med nya journalistiska praktiker som 

kunde popularisera och debattera de samhällsvetenskapliga teorierna. Vi kan under 1960-talet 

notera en ökad massmedial närvaro i samhället, där media i högre grad än tidigare deltog i att 

sätta agendan för politiska och sociala frågor. Journalister i televisionen och tidningar skiftade 

från att referera politiker till att se sin roll som att kritiskt undersöka samhället och den förda 

politiken. Per Holmberg blev exempelvis som samhällskritisk expert ofta intervjuad och fick 

uttala sig i tidningar och tv. Holmberg använde denna medielogik för att föra fram sina 

representationer av samhället. 

 Hur medierades klassifikationen? Genom att vissa variabler urskiljs och isoleras skapas 

låginkomsttagaren i statistiska framställningar som en gemensam grupp. Statistiken 

omvandlades snart till personintervjuer och reportage om ”typiska” låginkomsttagare vilka 

skulle representera hela gruppen. Ofta var artiklarna fokuserade på att lyfta fram 

låginkomsttagarna känsloliv. Låginkomsttagarna framställdes även visuellt för att människor 

skulle kunna lära sig att urskilja dem som grupp i samhället. Vi märker en vilja från 

kulturarbetare och journalister att lyfta fram låginkomsttagarna en egen grupp och som en 

symbol för samtiden. 

 Vad som blivit tydligt är låginkomsttagarindelningens kulturella kraft att väcka intresse 

och engagera människor. Låginkomsttagaren passade in i en tid då sociala identiteter 

upplevdes vara under omförhandling. Genom statistik, tv-program, utställningar, reportage 

och intervjuer diskuterades samhällets sociosymboliska indelningar. I tv-program deltog Olof 

Palme i att svara på frågor från personer som presenterades som låginkomsttagare, och 

familjeministern Camilla Odhnoff gav sin tolkning av en utställning om låginkomsttagare på 
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moderna museet. Det var uppenbarligt viktigt för makthavare att delta i dessa evenemang och 

vara med och definiera låginkomsttagarna och deras situation i samhället.  

 My Klockar Linders menar utifrån sin avhandling om formeringen av det kulturpolitiska 

begreppet att man kan se 1960-talet tid som en sort sattelzeit i miniformat, sattelzeit 

innebärande Koselleck teorier om hur språket genomgick genomgripande förändringar 1750–

1850. Begrepp ideologiseras, demokratiseras och blir föremål för konflikter.216 Min studie 

stödjer denna observation. Delvis hur äldre begrepp som arbetare eller tjänsteman blev 

föremål för konflikter, men även hur nya begrepp så som låginkomsttagare skapades, vars 

syfte tycks vara att på ett mer tekniskt sätt mäta ut samhället struktur genom inkomster. 

Denna ambition kan avläsas i direktiven till låginkomstutredningen. Dock så blev även detta 

begrepp politiserat. Det var inte så enkelt att avgöra hur samhällets inkomstgrupper såg ut. 

Aktörer hade skilda uppfattningar om inte bara betydelsen av låginkomsttagarna i samhället 

utan även huruvida de ens hade beräknats på rätt sätt. Pendlingen mellan byråkratisering och 

politisering tycks mig vara ett grundläggande drag under andra hälften av 1900-talet för 

samhällen som det svenska. 

 Vilka kontroverser gav klassifikationen upphov till? Att mäta låginkomsttagarna var 

inget okontroversiellt tekniskt eller byråkratiskt ärende. Epistemologisk auktoritet stod på 

spel. Frågor som blev politiskt kontroversiella var huruvida låginkomsttagarna borde mätas 

via bruttoinkomst eller nettoinkomst, och huruvida inkomstspridningen i samhället växte. 

SACO bestred låginkomstutredningens sätt att använda sig av bruttolönestatistik eftersom det 

framställde samhället som mer ojämlikt än de menade att det var. Även ekonomer från 

arbetarrörelsen ifrågasatte denna statistik. Dessa debatter visar hur sammantvinnad 

epistemologiska och politiska överväganden var. Det synliggör hur expertis används av 

organisationer för att bedriva politik, ett spår som är tämligen underutvecklad i exempelvis 

historieforskningen om fackliga organisationer. 

 En del av dessa strider över epistemisk auktoritet centrerades kring statistik. 

Låginkomstutredningen gick långa vägar för att ge sin statistik om låginkomsttagarna 

auktoritet. Statistiken utmanades dock av en statistiker som tyckte att utredningens statistiska 

kunnande var grovt undermåligt eftersom den var gjord av sociologer. Dessutom politiserade 

låginkomstutredningen statistiken på ett sätt som gick emot utredningsväsendets uppdrag 

menades det. En statistiker på SCB ansåg att utredningen tog fokus från de egentliga 

skiljelinjerna i samhället mellan arbete och kapital. Per Holmberg försvarade sig med att 

                                                 
216 Klockar Linder, 2014, 57. 
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mena att de ofiltrerat mätte samhället, och att annan vetenskap antingen var okunnig eller stod 

i klassamhällets tjänst. Mina resultat kan sättas in i ett större perspektiv av stridigheter mellan 

olika epistemologier, ämnesdiscipliner och kunskapsproducenter av social och samhällelig 

kunskap under efterkrigstid. Vi kan se detta i polemiken mellan SCB och Sifo, mellan 

sociologi, ekonomi, och statistik, och i diskussionen om utredningsväsendet. Detta är en 

historia som i hög grad återstår att skrivas. 

 Motståndet låginkomstutredningen fick emot sig kan läsas kan ses i ljuset av ett 

utredningsväsende i förändring. I litteraturer om det svenska utredningsväsendet noteras ett 

skifte någonstans på 1960-talet. Utredningar gick från att mestadels vara parlamentariska och 

konsensusskapande där utredarna inte talade med media innan utredningen var färdig för att 

undvika splittring. Efter 60-talet ökade antalet reservationer från enskilda medlemmar och 

utredningarna blev en plats för partier att göra symboliska ställningstaganden framför 

massmedia.217  

 I låginkomstutredningen kan dessa skiften noteras tydligt. Andra samhällsvetare, 

ledarsidor, och politiker menade att låginkomstutredningen politiserades av utredarna och att 

vetenskapen som producerades där kanske därför inte var objektiv. På deras reaktion märks 

att denna politisering eller öppenhet var någonting nytt, och därför blev kritiken i ovanligt 

starka ordalag. Polemiken mellan Per Holmberg och hans kritiker var också en strid om 

utredningsväsendets framtid. Svenska Dagbladet varnade för att låta fler som Holmberg vara 

utredare, det skulle få utredningsväsendet att förfalla. Holmberg menade å andra sidan att 

hans sätt gjorde utredningarna demokratiska och öppna: alla kunde få en inblick i vilka 

politiska och epistemologiska skiljelinjer det fanns inom utredningen för att kunna ta ställning 

till kunskapen som producerades. Detta är i hög grad ett spörsmål som även nutida 

kunskapsproducenter måste ta ställning till, kanske nu mer än någonsin. 

 Hur användes låginkomsttagarbegreppet i samhällsdebatten? Flertalet forskare har 

påtalat begrepp och sociala klassifikationers nödvändiga elasticitet. De är ambivalenta och 

vaga eftersom de används i politiska strider.218 Människor började göra anspråk på 

låginkomsttagarindelningen och tala från en position som låginkomsttagare, uttryckande både 

radikala och konservativa åsikter. Även andra sociosymboliska grupper och organisationer 

gjorde anspråk på låginkomsttagarpositionen, exempelvis studenter, företagare och 

                                                 
217 Zetterberg, 1990; Jan Johansson, Det statliga kommittéväsendet. Kunskap, kontroll, konsensus (Stockholm, 

1992), 110-115. 
218 Koselleck, 2004, 84-85. Så argumenterar även sociologerna Bowker och Star (1999), 324, när det gäller 

klassifikationsscheman i allmänhet. Se även William E. Connolly, The terms of political discourse (1974), 2. ed. 

(Oxford, 1983) för liknande argument beträffande begrepp inom politiken. 
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kulturarbetare. Att etablera sig som låginkomsttagare blev ett sätt att markera en moralisk 

position. Vissa anspråk som låginkomsttagare markerades dock som illegitima. Exempelvis 

nekades författarna höjd biblioteksersättning på grund av att de inte ansågs vara ”verkliga” 

låginkomsttagare. Det var inte bara symboliska utan även materiella värden som stod på spel. 

 En slutsats som kan dras är att det pågick flera omvärderingar i tiden där vilka värden 

som ansågs vara viktiga debatterades. Det gällde då att förhålla sig till denna omvärdering för 

att inte hamna på fel sida. Därför blev det viktigt att förbinda sig med låginkomsttagarna 

eftersom de förknippades med ett högt moralisk värde som de utsatta och hårt arbetande i 

samhället. Exempelvis tycks det som att Sifo och Centerpartiet såg en möjlighet att skifta 

arbetarnas lojalitet från socialdemokratin till Centerpartiet genom att adressera dem som 

låginkomsttagare. Med ett nytt begrepp som låginkomsttagare kunde nya associationer 

skapas. Låginkomsttagarklassifikationen gav upphov till nya politiska strategier. 

 Låginkomsttagaren blev till fokus i samhällsdebatten och fick människor att anta nya 

identitetspositioner. Fallet med låginkomsttagarna pekar på vad Ian Hacking kallar ”making 

up people”, det vill säga hur sociala klassifikationer kan skapa de människor som de beskriver 

genom att människor börjar ta klassifikationen i anspråk.219 Nikolas Rose har argumenterat 

för hur siffror och statistik i efterkrigstidens samhälle inte enbart bör ses som ett sätt för staten 

att kontrollera befolkningen, utan det blir också ett verktyg att utmana staten med. “In modern 

democratic discourse, numbers are thus not univocal tools of domination, but mobile and 

polyvocal resources.”220 Vi kan se detta passar in på låginkomstutredningen, som tillsattes av 

den socialdemokratiska regeringen för att undersöka låginkomsttagarna men brukades av 

utredarna och en andra aktörer för att argumentera för radikalare inkomstutjämningar och mot 

den politik som det socialdemokratiska partiet förde.  

 Malm Lindberg beskriver hur kunskap om låginkomsttagarna kom till under det sena 

1960-talet vilket sakta förändrade policy och politik för socialdemokratin och LO. Det finns 

många förtjänster i hans framställning men han underskattar de epistemologiska stridigheter 

och det epistemologiska arbetet som krävdes för att den nya kunskapen skulle etableras.221 

Hur begreppet sedan användes i samhällsdebatten har också varit outforskat. Det gäller även 

litteraturen om LO. Ta exempelvis standardverken om LO:s utveckling under 1900-talet, Lars 

Magnusson och Anders Johanssons LO andra halvseklet (1998). Här behandlas den 
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64 

solidariska lönepolitiken under 1960-talet som att låglöneförbunden plötsligt kunde göra sina 

röster hörda, något som ger intrycket att dessa representationer alltid har funnits där.222 

 Studier som använder dessa begrepp för att beskriva historiska processer riskerar att 

reproducera de historiska aktörernas framställningar och oreflekterat gå deras ärenden i någon 

bortglömd eller ännu pågående konflikt. Det är inte så att låginkomsttagarna uppmärksammas 

eller blir föremål för statistiskt räknande under 1960-talet. De skapas här, det finns en politik 

bakom vilka som blir kopplade till dem. Man måste här hålla med Pierre Bourdieus 

uttalanden om att ”ersätta ett ord med ett annat innebär ofta en avgörande epistemologisk 

förändring.223 Ofta passerar dessa epistemologiska förändringar förbi obemärkta. 

 Låginkomsttagare var en indelning som användes för att representera samhället som 

socialt och kulturellt uppdelat i två grupper. Det var ett skifte från det tidigare införstådda 

socialgruppsindelningen, där samhället var uppdelat i tre grupper utifrån funktion i samhället. 

Detta innebar en växling från en harmonisk till en konfliktorienterad representation av 

samhället. Låginkomsttagarna konceptualiserades av många aktörer att utgöra grunden för ett 

nytt klassamhälle. Klass baserat på inkomst. Det skapade nya sätt att tala om gemensamma 

samhälleliga angelägenheter. Men som visats i receptionen av utställningen Herr P:s 

penningar på moderna museet så betyder detta dock inte att alla tolkade låginkomsttagaren på 

samma sätt. 

 Mycket av det som berörts i uppsatsen handlar överlag om samhällsförändringar. 1960-

talet radikaliseringar har i sekundärlitteraturen ett antal prefererade subjekt: sociala rörelser, 

studenterna, de intellektuella, kulturarbetarna, aktörer inom LO och SAP.224 Det finns dock en 

generell risk att läsa epoker metonymiskt som vetenskapshistorikern Steven Shapin varnar 

för. Shapin menar med detta att det finns en tendens i hans fält att beskriva hela samhället 

eller epoken utifrån tendenser i en del av samhället.225 Det skapar i själva verket intrycket av 

mer sammanhållenhet och likformighet än vad som faktiskt fanns. På samma sätt finns risken 

att läsa in radikaliseringar, strömkantringar, och uppbrott i alla delar av 1960-talets Sverige. 

 En utgångspunkt har istället varit att studera samhällsdebatten utan subjekt med 

upphöjda positioner. Styrkan med begreppsorienterad historisk forskning är att det öppnar upp 

för att se fenomen på nya sätt.226 Låginkomsttagarrepresentationen har visat på en produktiv 

                                                 
222 Lars Magnusson & Anders Johansson, LO andra halvseklet. Fackföreningsrörelsen och samhället 

(Stockholm, 1998), 66, 72. 
223 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik. Anföranden av Pierre Bourdieu (1984), sv. övers. (Göteborg, 1997), 51. 
224 Östberg, 2002; Jens Ljunggren, 2009; Malm Lindberg, 2014; Anders Burman & Lena Lennerhed, red., 

Tillsammans. Politik, filosfi och estetik på 1960- och 1970-talet (Stockholm, 2014). 
225 Steven Shapin, The scientific life. A moral history of late modern vocation (Chicago, 2008), 4. 
226 Wahrman, 1995; Husz, 2013. 
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dynamik mellan expertis, samhällsdebatt, kulturskapande och mediala arenor omkring 1970. 

Historiker borde undersöka sociosymboliska representationer närmre. Socialgruppens, 

löntagarens, arbetstagarens och hushållens historier förtjänar att skrivas. Detta myller av 

begrepp skapade av byråkrati och samhällsexpertis för att ordna och analysera samhället vilka 

sedan blivit en del av politikens och samhällsdebattens språk. 
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