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INLEDNING

Mindre bemedlad barnaföderska, som är svensk medborgare, skall, 

till lindrande av de med barnsbörden förenade kostnader, äga att, 

i enlighet med vad nedan stadgas, uppbära visst understöd 

(moderskapsunderstöd)1

Så löd första paragrafen i Socialdepartementets förslag till lag om moderskapsunderstöd i det 

betänkande som avgavs den 26 september år 1929. Det arbetsrättsliga skyddet för förvärvsarbetande

barnaföderskor och det ekonomiska understödet till mödrar över lag var vid sekelskiftet 1900 i stort 

sett obefintligt; 1900 års skyddslagstiftning förbjöd nyblivna mödrar inom industrin att jobba fyra 

veckor efter förlossningen. 1912 förlängdes arbetsförbudet till sex veckor, utan någon rätt till 

ekonomisk ersättning för förlorad inkomst. Detta försvårade kvinnors möjlighet att förena 

förvärvsarbete med moderskap. Mot bakgrund av utredningen 1929 infördes den första 

moderskapsförsäkringen år 1931, en slags föregångare till dagens föräldraförsäkring. Denna gav 

nyblivna mödrar ekonomisk hjälp, antingen via sjukkassa i form av moderskapshjälp eller för 

oförsäkrade i form av ett moderskapsunderstöd, för kostnader förenade med barnafödande.

     I sviterna av den befolkningskris, till följd av den rekordlåga fertilitetsnivån2, som formulerades 

1934 av Alva och Gunnar Myrdal i Kris i befolkningsfrågan, tillsattes Befolkningskommissionen 

1935. Dess uppgift var att söka lösningar på de sjunkande födelsetalen. Kommissionen överlämnade

ett betänkande med förslag till en moderskapspenning och en mödrahjälp den 9 januari 1936, vilket 

1937 ledde till reformering av den understödsverksamhet som trätt i kraft 1931. Två år senare, 

1939, tillkom en lag som förbjöd arbetsgivare med fler än fyra anställda att avskeda arbetstagare i 

händelse av äktenskap, graviditet eller förlossning.

     Tio år efter Befolkningskommissionens tillsättande hade födelsetalen i Sverige återigen stigit, i 

vad som kom att betecknas som babyboomen. När makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan gavs 

ut, födde svenska kvinnor i snitt 1.71 barn, medan motsvarande siffra i mitten på 1940-talet var 2.6. 

Detta sammanföll även med en ökning av andelen gifta kvinnor vilka förvärvsarbetade.3 

     Kvinnors förvärvsarbete och arbetsrättsliga skydd, likväl som befolkningskrisen och 

babyboomen, har varit föremål för intresse i tidigare forskning. Men de betänkanden som låg till 

grund för den understödsverksamhet som trädde i kraft under 1930-talet har i huvudsak behandlats i

förbifarten; det saknas en detaljstudie. Således ställs här frågan om hur lagförslagen som lades fram 

1 Statens offentliga utredningar. SOU 1929:28. Betänkande angående moderskapsskydd, avgivet av inom 
Socialdepartementet tillkallade sakkunniga den 26 september 1929. s. 14.

2 Se bilaga 1. 
3 Se bilaga 2, tabell 1 & 2.
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i utredningarna motiverades och vilka behov man avsåg att täcka. Var syftet att öka barnaföderskors

arbetsrättsliga skydd och ekonomiska ställning, eller var det primärt i relation till de låga 

födelsetalen som förslagen lades fram? Det är bland annat dessa frågor som i föreliggande studie 

kommer behandlas. 

Syfte och frågeställningar

Moderskapsförsäkringens införande och kvinnors arbetsrättsliga skydd under 1930-talet har i 

tidigare forskning huvudsakligen behandlats översiktligt som en del av annan forskning. Syftet med 

den här uppsatsen är därför att, genom en kvalitativ studie av SOU 1929:28, 1936:15 och 1938:13, 

öka förståelsen för hur lagförslagen i dessa utredningar motiverades och vilka behov som låg till 

grund för dem. Hur förslagen kunde bidra till att underlätta kvinnligt förvärvsarbete i kombination 

med barnafödande och hur man talade om barnaföderskors förvärvsarbete studeras också. 

Utredningarna kommer läsas mot bakgrund av Myrdals Kris i befolkningsfrågan för att utröna 

huruvida lagförslagen motiverades i egenskap av medel för att höja födelsetalen, om man talade i 

termer kopplade till jämställdhet eller om det handlade om att stärka kvinnors ekonomiska ställning.

Syftet har brutits ner och fördelats på två underrubriker, vilka grenar ut i ett antal frågeställningar. 

Lagförslagens utformning

1. Vilka omfattades av lagförslagen i utredningarna och vilka exkluderades?

2. I vilken utsträckning gjorde man skillnad mellan gifta och ogifta kvinnor?

Behovsmotivering

1. Hur motiverades lagförslagen i utredningarna? Vilka behov ämnade man fylla och vilka problem 

syftade man till att lösa?

2.  Hur talade man om barnaföderskors förvärvsarbete och i vad mån tog man hänsyn till 

förvärvsarbetande barnaföderskor?

3. Finns det några gemensamma nämnare i behovsmotiveringen hos de tre utredningarna? Går det 

att se förändringar i behovsmotiveringen över tid?
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Bakgrund

Kvinnors ekonomiska och arbetsrättsliga skydd i samband med barnsbörd under 

1900-talets första decennier

Kvinnors deltagande i förvärvsarbete på den allmänna arbetsmarknaden ökade kring sekelskiftet 

1900, och fortsatte öka under kommande decennier.4 Kvinnornas intåg i allt högre utsträckning på 

en arbetsmarknad som tidigare dominerats av män skapade livlig debatt och diskussion, inte minst i 

arbetsrättsliga sammanhang och i relation till kvinnlig reproduktion. Diskussionerna kring det 

arbetsrättsliga skyddet för förvärvsarbetande i samband med föräldraskap, var en debatt som, i sitt 

inledningsskede vid 1900-talets början, uteslutande berörde kvinnor; att familjeangelägenheter i 

allmänhet och omvårdnad av barn i synnerhet var ett kvinnornas område rådde det inga delade 

meningar kring. Det kvinnliga förvärvsarbetet, framförallt det som skedde inom ramen för 

industrin, befarades ha negativ inverkan på de förpliktelser kvinnor hade i egenskap av hustrur och 

mödrar. Med anledning av fertilitetens och familjebildandets samhällsbärande egenskaper, blev 

utvecklandet av ett skydd för förvärvsarbetande kvinnor inte bara ett sätt att skydda kvinnan från 

arbetsmiljöer vilka kunde skada henne, utan också ett sätt på vilket man kunde tillfredsställa ett 

övergripande samhällsintresse och försäkra sig om att kvinnor inte åsidosatte sina åtaganden i 

egenskap av nyblivna mödrar.5 I 1900 års skyddslagstiftning förbjöds kvinnor verksamma inom den

fabriksmässiga industrin, vilket i sammanhanget definieras som arbete där man i regel använde 

minst tio arbetare eller drivkraft om minst fem hästkrafter, alternativt fem arbetare tillsammans med

drivkraft om minst tre hästkrafter, att arbeta under de fyra första veckorna efter förlossning.6 

Arbetsförbudet kompletterades emellertid inte med någon lagstadgad rätt till ersättning för 

inkomstbortfall. År 1908 väcktes en motion av Edward Wawrinsky, ledamot i riksdagens andra 

kammare, politisk vilde och sedermera socialdemokrat7, i vilken han pekade på behovet av någon 

form av understöd till nyblivna mödrar för att möjliggöra att kvinnan i fråga kunde ta den tid hon 

behövde för vila och återhämtning för att fullfölja moderskapets plikter.8 Något dylikt understöd 

blev emellertid inte realitet; istället förlängdes arbetsförbudet till sex veckor efter förlossning 1912, 

fortfarande utan någon rätt till ekonomisk ersättning. Värt att ha i åtanke i sammanhanget är också 

att det vid den här tiden inte fanns någon allomfattande lagstiftning som förhindrade arbetsgivare 

4 Se bilaga 2, tabell 1 & 2.
5 Julén Votinius, Jenny. Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga 

ställning. Lund, 2007. s. 53-56.
6 SOU 1929:28. s. 171.
7 Var under perioden 1908 – 1910 politisk vilde innan han anslöt sig till socialdemokraterna år 1911. Se Westrin, 

Theodor (red.) Nordisk familjebok, 31 bandet, 2:a upplagan. Stockholm, 1921. s. 920-921. 
http://runeberg.org/nfck/0487.html (hämtat 2017-04-05)

8 SOU 1929:28. s. 154.
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från att avskeda kvinnor i samband med graviditet; man riskerade alltså att bli arbetslös.

     En viss ersättning i samband med barnsbörd vilken utbetalades via sjukkassorna (som i sin tur 

erhöll statsbidrag) infördes 1913. Ersättningen var emellertid förenad med krav på registrering i 

sjukkassa minst 270 dagar direkt före förlossningen. I samband med den internationella 

arbetarkonferensen i Washington 1919 antogs en konvention om kvinnors arbete före och efter 

barnsbörd, vilken innefattade ett visst ekonomiskt stöd åt barnaföderskan. Denna konvention kom 

Sverige emellertid inte att omgående ratificera.9

     Den lagstadgade rätten till någon form av ekonomisk ersättning vid barnsbörd infördes i Sverige 

1931 i samband med en reformation av sjukkassesystemet. På varje ort skulle finnas endast en 

sjukkassa vilken erhöll statsbidrag, och dessa benämndes erkända sjukkassor. Via dessa erkända 

sjukkassor utbetalades till medlemmar en moderskapshjälp i samband med barnsbörd. Till kvinnor 

vilka ej var medlemmar av erkänd sjukkassa utföll ett moderskapsunderstöd, vilket utbetalades till 

mindre bemedlade barnaföderskor. Mindre bemedlad var den kvinna som ensam, eller om hon var 

gift som tillsammans med sin man, vid senaste taxering till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, 

hade ett beskattningsbart belopp som understeg 500 kronor per år.10 Dock infördes inte någon 

ersättning för inkomstbortfall under den period kvinnan i fråga avstod från eventuellt 

förvärvsarbete. En delförklaring till avsaknaden av en inkomstbortfallsersättning har i tidigare 

forskning framhållits vara att mannen i familjen ansågs bära försörjningsansvaret; kvinnans lön var 

ett komplement och behövde således inte kompenseras. En genomsnittlig årslön för män inom 

industri och handel låg på cirka 2700 kronor, medan kvinnors dito uppgick till 1650 kronor.11 För 

kvinnor som inte var gifta, stadgade lagen om barn utom äktenskap att barnafadern under en tid före

och en tid efter förlossningen skulle bidraga till moderns underhåll.12 Arbetsinkomstersättning i 

samband med barnsbörd infördes först under 1950-talet.13

     Kvinnors, i synnerhet gifta kvinnors, rätt till arbete kom på 1930-talet under attack; den 

omfattande arbetslösheten gav upphov till diskussion kring huruvida gifta kvinnor överhuvudtaget 

skulle tillåtas förvärvsarbeta. Det var trots allt mannen i hushållet som förväntades axla 

försörjningsansvaret, och det man kallade tvåförsörjarfamiljer, det vill säga att både mannen och 

kvinnan förvärvsarbetade, betraktades som någonting negativt. Mot bakgrund av arbetslösheten 

menade man att denna dubbeltjänst innebar att man tog arbetstillfällen för dem som verkligen 

9 SOU 1929:28. s. 25, 27.
10 SOU: 1929:28. s. 14, 25. För statistik över procentandel som hade ett beskattningsbart belopp på under 500 kronor, 

se SOU 1929:28. s. 115.
11 Genomsnittslönen är räknad på arbetare över 18 år verksamma inom industri, byggnadsverksamhet, handel och 

samfärdsel, år 1928. Se SOU 1929:28, s. 161-162.
12 Här bör emellertid kommas ihåg att dylikt underhållsbidrag inte alltid utbetalades, och dessutom var satt i relation 

till vad barnafadern skäligen kunde utbetala. I fall där faderskapet var omtvistat kunde bidraget bortfalla.
13 Julén Votinius, 2007. s. 55.
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behövde jobb, det vill säga männen och i viss mån även ogifta kvinnor vilka behövde försörja sig 

själva. Röster höjdes för en lagstiftning som skulle utestänga gifta kvinnor från arbetsmarknaden. 

Starkt motstånd mot gifta kvinnors förvärvsarbete återfanns bland annat hos Bondeförbundet.14 

     Som en följd av debatten tillsattes Kvinnoarbetskommittén under mitten av 1930-talet, vilken 

hade till uppgift att utreda frågan. Kommittén var emellertid starkt kritisk till tanken på ett 

lagstadgat arbetsförbud för gifta kvinnor, men innan de hann lägga fram sitt betänkande i frågan, 

svängde konjunkturen och efterfrågan på arbetskraft ökade. Detta ledde, i kombination med de låga 

födelsetalen (se nedan), till att en ny fråga blev föremål för utredning, nämligen den som berörde 

hur man kunde underlätta för kvinnor att stanna kvar i arbetslivet och kombinera förvärvsarbete 

med mödraskap.15 Sverige stod nämligen inför vad man uppfattade som en demografisk kris.

Den svenska fertiliteten – Kris i befolkningsfrågan till babyboom

Födelsetalen i Sverige hade allt sedan sekelskiftet 1900 sjunkit, men nådde i mitten på 1930-talet 

alarmerande låga nivåer; den lägsta totala fertiliteten som dittills uppmäts i världen noterades år 

1934 i Sverige.16 Den totala fruktsamhetsnivån hade sjunkit till i genomsnitt 1.71 barn per kvinna. 

För att illustrera kan nämnas, att det runt sekelskiftet föddes cirka 260 barn per 1000 kvinnor, 

medan motsvarande siffra på 1930-talet sjunkit till 116 barn per 1000 kvinnor.17 Samma år, 1934, 

utkom makarna Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan, i vilken de behandlade de låga 

födelsetalen och dess möjliga konsekvenser. Alva och Gunnar Myrdal förstod att en hållbar och 

långsiktig lösning på krisen i befolkningsfrågan inte var att försöka trycka utvecklingen bakåt 

genom att utestänga kvinnor från arbetsmarknaden för att på så vis söka öka fertiliteten, eller att 

med hjälp av ”preventivlagar och annan strafflagsexercis”18 tvinga upp födelsetalen. Istället menade

Myrdal att ”[...] de enda verkligt effektiva medlen att hålla fruktsamheten uppe bestå i 

genomgripande fördelningspolitiska, socialpolitiska och produktionspolitiska reformer”19; det 

krävdes lagstiftning och aktiv understödspolitik för att höjda födelsetalen. I kölvattnet av Kris i 

befolkningsfrågan tillsattes Befolkningskommissionen 1935. Kommissionen skulle arbeta fram 

lösningar på den sjunkande nativiteten, som enligt Alva och Gunnar Myrdal fallit katastrofalt. 

Under sina verksamma år, 1935 till 1938, hann kommissionen lägga fram betänkanden som berörde

allt från abortfrågan till landsbygdens avfolkning, samt betänkande om moderskapspenning och 

14 Frangeur, Renée. Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens 
Sverige. Arkiv Avhandlingsserie 49. Lund, 1998. s. 149-154.

15 Julén Votinius, 2007. s. 55-56.
16 Se bilaga 1.
17 Widerberg, Karin. Kvinnor, klasser och lagar 1750 – 1980. Stockholm, 1980. s. 87.
18 Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar. Kris i befolkningsfrågan. Albert Bonniers förlag. Stockholm, 1934. s. 112.
19 Myrdal & Myrdal, 1934. s. 112.
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mödrahjälp. 

     År 1937 utökades understödsverksamheten som trätt i kraft 1931. En moderskapspenning på 75 

kronor till i stort sett alla barnaföderskor infördes, och en mödrahjälp trädde i kraft, vilken gav extra

ekonomiskt understöd till kvinnor som i samband med barnsbörden hamnat i en trängande finansiell

situation.20 Två år senare, 1939, förbjöds arbetsgivare med fyra eller fler anställda att avskeda 

arbetstagare i händelse av äktenskap, graviditet och förlossning.21 Kvinnans rättsliga ställning i 

samband med barnafödande hade stärkts. 

     Om 1930-talet karaktäriserades av den befolkningskris makarna Myrdal utropat, var 1940-talet 

babyboomens decennium. Bara tio år efter att Befolkningskommissionen tillsatts, hade den totala 

fruktsamhetsnivån ökat drastiskt, från 1.71 till 2.6 barn per kvinna. Detta sammanföll även med en 

ökning av andelen gifta förvärvsarbetande kvinnor, en trend som noterades redan på 1930-talet, när 

Befolkningskommissionen konstaterade att allt fler unga kvinnor kvarstod i förvärvsarbete efter 

giftermål.22 Vilka faktorer som skall tillskrivas fertilitetsökningen har emellertid varit omtvistat. 

Detta kommer utvecklas närmre i det följande forskningsläget.

Forskningsläge

Moderskapsförsäkringens införande och verkningar har behandlats i bland annat två områden av 

tidigare forskning. Det första området är den demografiska forskningen, som ämnar förklara 

nedgången i nativiteten under 1930-talet och babyboomen under 1940- och 1950-talet. Det andra 

området berör förvärvsarbetande kvinnors, i synnerhet barnaföderskors, rättsliga skydd och 

ekonomiska ställning. Föremål för diskussion inom det förstnämnda området har varit huruvida det 

finns ett samband mellan det utökade arbetsrättsliga skyddet för kvinnor och 

moderskapsförsäkringen under 1930-talet, och de stigande födelsetalen under mitten av 1940, eller 

om ökningen skall tillskrivas andra faktorer.  

Fertilitetens ned- och uppgång

Föremål för intresse inom den demografiska forskningen har varit huruvida offentliga utgifter, eller 

en utökad välfärdsstat (här innefattas moderskapsförsäkringens införande på 1930-talet), bidrog till 

att öka födelsetalen i Sverige under 1940- och 1950-talens babyboom. Tomas Lindh och Ying Hong 

har i Swedish fertility swings and public expenditure for children ställt sig just denna fråga. 

20 Kungliga Socialstyrelsen. Sociala meddelanden, Årg. 1937. Nr. 7 – Nr. 12. Stockholm, 1937. s.  
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden
%201937%207-12.pdf (hämtad 2017-03-30)

21 Julén Votinius, 2007. s. 58.
22 Statens offentliga utredningar. SOU 1938:13.Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga skydd vid 

äktenskap och barnsbörd, avgivet av Befolkningskommissionen den 25 maj, 1938. s. 11.
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Slutsatsen av studien är att det förvisso finns en viss korrelation mellan ökade offentliga utgifter 

(här tas i första hand barnbidrag och offentlig barnomsorg upp) och ökad fertilitet, men Lindh och 

Hong menar att moderskapsförsäkringens införande på 1930-talet knappast ensamt orsakade 1940-

talets babyboom.23

     I en artikel från 2016 ställer Glenn Sandström och Emil Marklund bland annat frågan om hur 

kvinnligt förvärvsarbete påverkade fertiliteten under första halvan av 1900-talet.24 Ett av resultaten 

studien presenterar, och som är av intresse för den här undersökningen, är att kvinnor verksamma 

inom yrken vilka krävde investering i utbildning, ändrade sina reproduktiva mönster i anslutning till

1940-talets babyboom. En delförklaring till detta menar Sandström och Marklund är ”[...] the 

radically improved employment security for mothers that was introduced in 1939”25, det vill säga 

förbudet för arbetsgivare att avskeda arbetstagare vid graviditet eller äktenskap. Lagen eliminerade, 

eller bidrog iallafall till att minska, det val kvinnor tidigare behövt göra mellan äktenskap och familj

å ena sidan, och förvärvsarbete å den andra.

     Sandström har även i A reversal of the socio-economic gradient of nuptiality during the Swedish 

mid-twentieth century baby boom diskuterat giftermålsfrekvensen under babyboomens år. Detta 

hänger samman med den ökade fertiliteten under 1940-talet genom det faktum att äktenskapsåldern 

sjönk, vilket gjorde att kvinnor exponerades för möjligheten att bli gravid under längre tid av sin 

fertila ålder.26 Emellertid sjönk inte giftermålsåldern i samma omfattning inom alla 

socioekonomiska grupper; det var i synnerhet ekonomiskt aktiva och högre utbildade kvinnor som 

gifte sig tidigare och i större utsträckning, medan giftermålsfrekvensen sjönk för kvinnor som stod 

utanför arbetsmarknaden.27 Kvinnor vilka investerat tid och pengar i sin utbildning lade inte gärna 

sitt förvärvsarbete på hyllan när de gifte sig och skaffade barn. En delförklaring till att de kunde 

fortsätta förvärvsarbeta, menar Sandström är att ”[...] pronatalist policy's made female economic 

activity more compatible with marrige”28; motsättningen mellan familjeliv och lönearbete hade 

börjat luckras upp.   

     Maria Stanfors har i Education, labor force participation and changing fertility patterns tagit 

23 Lindh, Tomas och Hong, Ying. Swedish fertility swings and public expenditure for children. Swedish Institute for 
Future Studies. Arbetsrapport. 2011:2. s. 23-24, 27.

24 Sandström, Glenn & Marklund, Emil. ”Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth century 
– the changing effect of female labor force participation and occupational field.” 41st Annual meeting of the Social 
Science History Association, November 17-20, 2016. In Session 10 Fertility Differentials: New Perspectives. 
Chicago, IL. 2016. s. 3.

25 Sandström & Marklund, 2016. s. 15.
26 Sandström, Glenn (2016). “A reversal of the socio-economic gradient of nuptiality during the Swedish mid-

twentieth century baby boom”, International Seminar, Linking Past to Present -Long-term perspectives on micro-
level demographic processes, IUSSP Scientific Panel on Historical Demography and Reitaku University, 
Kashiwa/Tokyo, Japan, 9-11 December 2016. s. 3.

27 För männens del ökade giftermålsfrekvensen hos det övre samhällsskiktet, medan frekvensen sjönk för manliga 
”unskilled workers”. Se Sandström, Glenn, 2016. s. 18-19.

28 Sandström, 2016. s. 1.
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fasta på två övergripande förändringar i Sverige under 1900-talet: kvinnors socioekonomiska roll 

och fluktuationen i fertiliteten. Ekonomiska förändringar under 1900-talet har mötts av demografisk

respons i form av nedgång i födelsetal likväl som uppgång. Stanfors ämnar förklara vad variationen 

i födelsetalen under 1900-talet berodde på, likväl som förklara förändringar i fertilitetsmönster, 

exempelvis varför den genomsnittliga åldern för förstföderskor steg. Här påpekas att födelsetalen 

varierat i alla industriländer, men att svängningarna varit särskilt kraftiga i Sverige.29

      En av slutsatserna Stanfors drar är att i takt med att kvinnors utbildning och förvärvsarbete ökat,

har barnafödandet förskjutits till högre åldrar. Olika utbildning innebär olika möjligheter på 

arbetsmarknaden, och situationen på arbetsmarknaden avgör hur väl familjelivet går att kombinera 

med förvärvsarbete. Ergo, möjligheten att göra karriär och kombinera denna med mödraskap, har 

avgjort när i livet kvinnor föder barn.30 Det är förändringar i ekonomin som påverkar fertiliteten, 

menar Stanfors. Kohortfertiliteten31 har under den studerade perioden, 1900-talet, varit relativt stabil

efter den kraftiga nedgången i födelsetal på 1930-talet, och den periodiska fertiliteten32 svänger 

primärt i relation till ekonomiska hänsyn. Omnämns gör också det faktum att institutionella och 

rättsliga förändringar, i synnerhet under 1900-talets andra hälft, har underlättat för kvinnor att 

kombinera karriär och familj.33 I ett kort avsnitt behandlar Stanfors de rättsliga förändringar som 

trädde i kraft under 1930-talet och omnämner moderskapspenningens införande 1937, vilken hon 

anser skall ses som en del av den svenska välfärdsstaten, och inte som en respons till Kris i 

befolkningsfrågan.34 Gällande den lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor i händelse av 

äktenskap och graviditet, pekar Stanfors på att avsaknaden av en sådan lagstiftning höll gifta 

kvinnors närvaro på arbetsmarknaden låg. Under efterkrigstiden ökade gifta kvinnors 

förvärvsarbete. 1920 förvärvsarbetade 3.8% av alla gifta kvinnor, medan motsvarande siffra i mitten

på 1940-talet var 10.1%.35

     Dessa ovanstående titlar exemplifierar diskussionen kring babyboomens orsaker. Lindh och 

Hong menar att de utökade offentliga utgifterna under 1930-talet inte allena orsakade de höjda 

födelsetalen, även om här finns en viss korrelation. Stanfors drar slutsatsen att fertiliteten svänger i 

förhållande till ekonomin, medan åldern i vilken kvinnor tenderar att föda barn varierar i relation till

kostnaderna för underhåll av barn och situationen på arbetsmarknaden. Stanfors påpekar även att 

29 Stanfors, Maria. Education, labor force participation and changing fertility patterns. Diss., Lund, 2003. s. 30-31.
30 Stanfors, 2003. s. 114.
31 Kohortfertilitet innebär att man studerar grupper, kohorter, av kvinnor vilka har en gemensam nämnare, vanligtvis 
     födelseår. Se t.ex Stanfors, 2003. s. 20, 28-29, 32.
32  Periodisk fertilitet, eller total fertility rate (TRF) indikerar det genomsnittliga antalet barn kvinnor föder 
      under sin fertila ålder. Se t.ex Stanfors, 2003. s. 20, 28.
33 Stanfors, 2003. s. 213-215.
34 Stanfors, 2003. s. 89-90.
35 Stanfors, 2003. s. 82-83. Se även bilaga 2, tabell 2.
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institutionella och rättsliga förändringar har underlättat för kvinnor att kombinera familj och karriär,

men lyfter i detta sammanhang primärt de förändringar som skedde under 1900-talets andra hälft. 

Sandström och Marklund i sin tur, menar att rättsliga förhållanden medverkade till att öka 

fertiliteten, och lyfter i synnerhet lagen som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor i händelse av 

äktenskap och graviditet, vilken orsakade en förändring i utbildade kvinnors reproduktiva mönster. 

Man kan i sammanhanget påstå att Sandström och Marklund tillskriver de rättsliga förändringarna 

större betydelse för förändrade reproduktiva mönster för högutbildade kvinnor, än Stanfors är 

beredd att göra. Det råder delade meningar i fråga om fertilitetens ned- och uppgång och som en del

av detta forskningsområde har moderskapsförsäkringen behandlats. 

 

Kvinnors (arbets-)rättsliga skydd i förhållande till reproduktion och civiltillstånd

Med två huvudsakliga utgångspunkter, en i en vilja att placera kvinnan i centrum och den andra i 

marxismen, har Karin Widerberg i Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980 studerat kvinnors rättsliga 

och sociala ställning. Kvinnans placering i centrum för studien innebär att Widerberg primärt inte 

jämför kvinnor med män, utan kvinnor med olika klasstillhörighet med varandra; ambitionen är att 

försöka förstå hur förändring i riktning mot formell jämlikhet mellan könen påverkat kvinnor olika 

beroende på klass. I en komplex sammanflätning av rättslig ställning, klass och samhällelig 

förändring ämnar Widerberg klarlägga hur dessa påverkat kvinnors funktion inom fyra sociala 

områden och hur funktionen förändrats över tid. Dessa områden är produktion, fortplantning, 

socialisation av barn och sexualitet.36 Widerberg förklarar och tolkar kvinnors rättsliga ställning 

utifrån materiella förhållanden, och förändringar i riktning mot ett formellt jämställt samhälle 

mellan könen tillskrivs inte någon jämställdhetsambition, utan med kapitalistiska intressen som 

bakomliggande motiv. Här kan exempelvis nämnas införandet av lika arvsrätt, vilken Widerberg 

förklarar genom kapitalismens behov av rörligt kapital.37 Intressant för föreliggande uppsats syfte, 

är emellertid Widerbergs analys av uppkomsten av rättsliga regler kring reproduktion och 

socialisering av barn, där hon drar slutsatsen att dessa områden blir av samhällsintresse först när de 

är av avgörande betydelse, och riskerar att ge upphov till konsekvenser, för produktionen. Det är 

alltså produktionssfären som ger upphov till rättsliga regler.38 Understödsverksamheten vilken 

infördes under 1930-talet omskriver Widerberg men lägger ingen större tonvikt vid; den 

uppmärksamhet som ägnas moderskapshjälpen och förbudet mot avsked av kvinnor på grund av 

graviditet och giftermål på 1930-talet följer det ovan anförda resonemanget, och Widerberg menar 

att hänsyn börjar tas till kvinnors fortplantningsroll i stort sett uteslutande på grund av dess 

36 Widerberg, 1980. s. 11, 15, 17-18.
37 Widerberg, 1980. s. 188.
38 Widerberg, 1980. s. 191.
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avgörande betydelse för att säkra framtida arbetskraft.39 Tyngdpunkten för studien är förlagd till 

industrialiseringens intåg och de förändrade förhållanden detta innebar för kvinnor inom alla 

samhällsskikt, och sedermera förflyttas fokus till 1960- och 1970-talen.

     I Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i 

mellankrigstidens Sverige, studerar Renée Frangeur den gifta kvinnans rätt till förvärvsarbete, 

vilken under 1930-talet ifrågasattes. De centrala frågeställningarna för avhandlingen är hur debatten

angående gifta kvinnors förvärvsarbete såg ut, vilka som drev den, hur genusordningen påverkades 

av den och dess utgång, samt hur tolkningen av förvärvsarbetets genus har förändrats. Under 

kapitalismens genombrottsfas var kvinnliga anställda inom tjänstemannayrken en ny företeelse, och 

de släpptes in inom dessa yrken för att man var i behov av den billiga arbetskraft kvinnor utgjorde.40

Kvinnors intåg på arbetsmarknaden tillsammans med det faktum att de inom vissa yrken till antalet 

var fler, eller riskerade att bli fler, i förhållande till sina manliga kollegor, uppfattades som ett hot 

mot mannen eftersom han var familjeförsörjaren. Just mannen som bäraren av huvudansvaret för 

försörjning av familjen användes som argument för att legitimera högre löner för män.41 Frangeur 

analyserar de debatter som fördes kring huruvida kvinnor i samband med äktenskap skulle 

förbjudas att arbeta, och motståndet var tydligast inom Bondeförbundet. Debatten inleddes 1925 

genom en motion, i vilken föreslogs en begränsning av gifta kvinnors rätt till statstjänst och 

allmänna uppdrag. Kärnan i de argument som de följande åren användes av begränsningens 

företrädare, var försvaret av den manlige familjeförsörjaren och ett hävdande av mannens rätt till 

företräde på arbetsmarknaden. Motståndarna mot en inskränkning av gifta kvinnors rätt till arbete, 

menade å sin sida att restriktioner riskerade att leda till att kvinnor avstod från äktenskap och 

moderskap.42 Makarna Myrdals Kris i befolkningsfrågan gav i mitten på 1930-talet luft under 

vingarna åt dem som förespråkade gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete.43

     Frangeur behandlar även debatten i riksdagen 1939, vilken föregick den lag som förbjöd 

arbetsgivare med fler än fyra anställda att avskeda arbetstagare i samband med giftermål, 

havandeskap och förlossning. Frangeur menar på att genusargumenten inte var explicita i den debatt

som fördes. Istället talades om gifta kvinnors förvärvsarbete som viktigt för produktionen, vilken 

delvis kan relateras till Widerbergs resonemang (se ovan). Vidare lyfter Frangeur att ”[...] 

möjligheten att ha många kvinnor i arbete medan männen behövdes för försvaret i ett stundande 

krisläge, måste tas med som en bakgrundsfaktor till lagen 1939”44; det fanns, menar Frangeur, trots 

39 Widerberg, 1980. s. 111-112, 189-190.
40 Frangeur, 1998. s. 26-27, 45, 50.
41 Frangeur, 1998. s. 57-58.
42 Frangeur, 1998. s. 72, 74, 86-87, 89-90.
43 Frangeur, 1998. s. 215-217.
44 Frangeur, 1998. s. 343.
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att det inte explicit nämndes i debatten, en medvetenhet hos statsminister Per Albin Hansson om att 

kvinnor skulle behövas i större utsträckning på arbetsmarknaden om Sverige drogs in i krig.45 Med 

andra ord måste införandet av ett skydd för förvärvsarbetande kvinnor vid äktenskap och barnsbörd 

ses i relation till det förändrade säkerhetsläget på kontinenten. Påpekas bör dock, att Frangeur 

betonar de rättsliga förändringarna som en förklaring till 1) den ökade giftermålsfrekvensen och 

den sjunkande åldern i vilken man gifta sig i, och 2) de höjda födelsetalen under 1940-talet. Hon 

menar även att debatten i anslutning till striden om yrkesrätten bidrog till att den dominerande 

genusordningen under mellankrigstiden, på en doktrinnivå, urholkades.46

     Föräldraförsäkringen och småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning har vidare varit föremål för

intresse inom den rättsvetenskapliga forskningen. Jenny Julén Votinius har i sin avhandling 

Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning, 

tagit fasta på detta. Den centrala utgångspunkten för studien är synen på könsfördelning gällande 

vårdansvar samt hur föräldraskap och barnafödande, och dit hörande ledighet, riskerar att påverka 

karriär och löneutveckling negativt.47 Detta i synnerhet för kvinnor, eftersom föreställningar om 

kvinnor som den primära ansvarstagaren för omvårdnad fortfarande lever kvar. Vidare pekar Julén 

Votinius på hur arbetsgivaren inte har något intresse av att arbetstagaren skall vara förälder, och 

eftersom barnomsorgsansvaret i huvudsak är lagt på kvinnan, drabbas kvinnor också hårdast.48 

     Tre skeden av utveckling skissas i avhandlingen upp gällande det rättsliga skyddet för 

arbetstagares föräldraskap. Inom dessa tre stadier interageras tre normer: moderskapsnormen, vilken

förutsätter att föräldraskap i första hand är en kvinnlig angelägenhet, föräldraskapsnormen, som 

förlägger vårdansvaret på båda föräldrarna, och normen om begränsat omsorgsansvar, vilken råder 

på arbetsmarknaden och syftar till att placera vårdnad av barn i andra hand och arbetslivets 

åtagande i första. I dessa skeden av utveckling gällande arbetstagares föräldraskap, framkommer att 

under dess första stadium, 1900 till 1960-70, utgår arbetsmarknaden helt från mannen som norm, 

och moderskapsnormen på omvårdnadens område råder. Under det andra stadiet, från 1960-70, 

börjar man sträva efter att mannen och kvinnan skulle vara ekonomiskt jämbördiga. 

Föräldraskapsnormen gör inträde; fadern var trots allt också förälder. Det sista stadiet, eller det 

senaste i vilket vi alltjämt befinner oss, menar Julén Votinius trädde i kraft i samband med Sveriges 

inträde i EU.49 Föräldraskapsnormen, menar Julén Votinius, hindras från att göra genomslag, och en 

utveckling på arbetsmarknaden som rör sig mot ökad flexibilisering innebär för arbetstagaren ett 

ökat krav på tillgänglighet, vilket i förlängningen betyder större hängivenhet till sina arbetsåtagande

45 Frangeur, 1998. s. 343.
46 Frangeur, 1998. s. 365.
47 Julén Votinius, 2007. s. 14-15.
48 Julén Votinius, 2007. s. 25.
49 Julén Votinius, 2007. s. 35-36. 
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och bereder väg för normen om begränsat omsorgsansvar.50

     Svepande omskriver Julén Votinius det utökade skyddet för mödrar som infördes under 1930-

talet, och påpekar att moderskapshjälpen och moderskapsunderstödet i första hand avsåg täcka 

utgifter i samband med barnafödande, och inte innefattade ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Detta förklaras genom att mannen var familjeförsörjare och kvinnans lön egentligen bara var lite 

extra pengar.51 Vidare fokus för avhandlingen ligger på det arbetsrättsliga skyddets utveckling från 

1960-talet i allmänhet och från föräldraförsäkringens införande 1974 i synnerhet, fram till idag.52

Statistik över kvinnors förvärvsarbete – en diskussion

Eftersom ett av studiens syften berör huruvida moderskapsförsäkringens införande underlättade för 

kvinnor att kombinera mödraskap med förvärvsarbete, bör något sägas om statistiken i tidigare 

forskning rörande kvinnors deltagande i förvärvsarbete, i synnerhet de gifta kvinnornas. Både 

Stanfors och Frangeur redovisar i sina studier statistik över kvinnors förvärvsarbete med start vid 

1900-talets början.53 Stanfors har använt sig av Per Silenstams bearbetningar av 

folkräkningsmaterial för perioden 1900 till 1965, och därefter av arbetskraftsundersökningar för 

femårsperioder fram till 2001. Frangeur, å andra sidan, har använt sig av Gunnar Qvist för sin 

statiskt.54 Qvist har arbetat både med folkräkningar och arbetskraftsundersökningar.

     Skillnaderna mellan Stanfors och Frangeur kan främst härledas till hur statistiken över kvinnligt 

förvärvsarbete presenteras. Stanfors börjar med att presentera antalet förvärvsarbetande kvinnor i 

tusental, hur många procent av den totala arbetskraften som utgjordes av kvinnor samt hur många 

procent av det totala antalet kvinnor som förvärvsarbetade. Sedan görs en framställning av kvinnors

förvärvsarbete utifrån civiltillstånd. Av intresse för föreliggande studie är gifta kontra ogifta 

kvinnors deltagande i förvärvsarbete. År 1920, förvärvsarbetade 52.4 procent av alla ogifta kvinnor,

medan motsvarande siffra för gifta kvinnor var 3.8 procent. Procentandelen av den totala 

arbetskraften som utgjordes av kvinnor, minskade något under 1940-talet, och under 1960-talet 

minskade ogifta kvinnors förvärvsarbete något. Däremot, ökade procentandelen gifta 

förvärvsarbetande kvinnor konstant under perioden fram till 1965, då 29.9 procent av alla gifta 

kvinnor i Sverige förvärvsarbetade.55 Frangeur presenterar Qvists bearbetningar något annorlunda 

än Stanfors presenterar Silenstam. För perioden 1910-1965, innan arbetskraftsundersökningarna 

började genomföras och folkräkningarna utgör det tillgängliga materialet, redovisas antalet 

50 Julén Votinius, 2007. s. 405-406.
51 Julén Votinius, 2007 s. 55-57.
52 Julén Votinius, 2007. s. 65, 74-75.
53 Se bilaga 2, tabell 1 & 2.
54 Frangeur, 1998. s. 41-43, 365.
55 Stanfors, 2003. s. 80-83.
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förvärvsarbetande kvinnor i tusental. Även här finns en uppdelning efter civiltillstånd, där gifta 

kvinnors procentandel av den totala kvinnliga arbetskraften redovisas. 1910 utgjorde gifta kvinnor 

2.8 procent av de kvinnliga förvärvsarbetarna, medan motsvarande siffra stiger till 5.0 på 1920-

talet, 10.2 1930, och fortsätter öka till 51.3 procent år 1965.56

     Gemensam nämnare för handlingarna är att deltidsarbetande kvinnors och jordbrukarhustrurs 

arbetsinsatser inte inkluderas i folkräkningarna. Stanfors påpekar att statistiken som presenteras i 

hennes studie utgår från ”traditional definitions and measures of labor force participation”57; 

underförstått exkluderas vissa grupper av arbetande kvinnor. Det oavlönade hemarbetet, en slags 

förutsättning för samhället, inkluderas givetvis inte heller, eftersom det inte räknas in i den 

traditionella definitionen av förvärvsarbete. Genom dessa exkluderingar osynliggörs stora delar av 

det arbete kvinnor de facto utförde. Frangeur problematiserar detta även i sin studie; 

folkräkningarna inkluderade inte gifta kvinnor som arbetade del- eller halvtid och inte heller gifta 

småbrukares hustrur som förvärvsarbetare.58

     Trots vissa olikheter i hur statistiken presenteras kan konstateras att en liknande trend noteras, 

nämligen att gifta kvinnors förvärvsarbetande ökar under perioden 1900 till 1965. Stanfors visar 

bland annat på att även när andelen förvärvsarbetande kvinnor, i procent av det totala antalet 

kvinnor, stagnerar eller ökar marginellt, ökar gifta kvinnors förvärvsarbete i högre utsträckning.59 

Detta kan relateras till Frangeurs statistik, vilken visar på att gifta kvinnors procentandel av den 

totala kvinnliga arbetskraften konstant ökat, även när kvinnligt förvärvsarbete över lag minskat i 

absoluta tal.60 I synnerhet efter 1945 börjar de gifta kvinnornas andel av de förvärvsarbetande 

kvinnorna öka, och allt fler gifta kvinnor stannade kvar på arbetsmarknaden även efter att de fött 

barn, en trend som blir än tydligare för de kvinnor som föds i mitten på 1940-talet.61

     Sammanfattningsvis kan sägas att det inte råder någon brist på forskning som ämnar förklara 

orsakerna till 1930-talets befolkningskris och 1940-talets babyboom, eller som behandlar kvinnans 

rättsliga ställning i förhållande till reproduktion och produktion. Moderskapsförsäkringen har 

behandlats som delar av denna tidigare forskning. Det som däremot saknas är en detaljstudie av de 

utredningar som föregick denna understödsverksamhet. Det är denna vita fläck föreliggande uppsats

ämnar fylla med kunskap. 

56 Frangeur, 1998. s. 365.
57 Stanfors, 2003. s. 81. 
58 Frangeur, 1998. s. 65.
59 Stanfors, 2003. s. 83.
60 Frangeur, 1998. s. 365.
61 Frangeur, 1998. s. 365; Stanfors, 2003. s. 83-84.
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Material, avgränsningar och källkritik

Statens offentliga utredningar

Källmaterialet som ligger till grund för den här studien består av utredningsmaterial i form av tre 

SOU:er, Statens offentliga utredningar. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts en 

kommitté eller en utredning, vilka har till uppgift att granska en viss fråga. Resultatet av denna 

sammanställs i en rapport, ett betänkande, som sedan publiceras i serien Statens offentliga 

utredningar. I detta fall rör sig om en utredning avlagd av sakkunniga tillkallade av 

Socialdepartementet, benämnd SOU 1929:28 Betänkande angående moderskapsskydd, och två 

utredningar avlagda av Befolkningskommissionen, benämnda SOU 1936:15 Betänkande angående 

moderskapspenning och mödrahjälp, och 1938:13 Betänkande angående förvärvsarbetande 

kvinnors rättsliga skydd vid äktenskap och barnsbörd. Materialet omfattar 343 sidor och även om 

vissa delar valts bort (se nedan) är materialet läst i sin helhet. En kvalitativ studie av utredningarna 

har ansetts vara en rimlig arbetsbörda för undersökningens tidsmässiga omfattning. I anslutning till 

de utredningar som lades fram mellan åren 1929 och 1938 finns även propositioner och 

riksdagsprotokoll vilka hade varit intressanta att inkludera som komplement, men en genomgång av

dessa har dessvärre omöjliggjorts på grund av tidsbrist. 

Avgränsningar och källkritik

I SOU 1929:28 presenteras förslag till ändringar i barnmorskereglementet och läkarinstruktionen. 

Dessa har i undersökningen valts bort, eftersom de inte ansetts vara relevanta för studiens syfte. 

Likväl har Förslag till lag om enskilda förlossningshem som också presenteras i SOU 1929:28 

exkluderats från undersökningen, eftersom detta inte heller relaterar till kvinnors arbetsrättsliga 

skydd i samband med barnsbörd. Däremot har behovsmotiveringen bakom de exkluderade 

lagförslagen inkluderats i undersökningen, detta för att ge en bredare bild av de behov utredningen 

ansåg behövde tillfredsställas. Motiveringen bakom dessa relaterar dessutom till motiveringen 

bakom de lagförslag som i undersökningen har inkluderats. Som exempel kan lyftas att den 

förbättring av spädbarnsvården som i betänkandet omtalas, belyser vikten av amning; för att en 

förvärvsarbetande nybliven moder skall kunna amma sitt barn, behövs en rättslig garant för att hon 

skall kunna ta x antal minuter från sin arbetsdag för att amma.

     I anslutning till SOU 1938:13 framlades tre reservationer av män vilka ställde sig skeptiska till 

de förslag som framlades i betänkandet. Dessa har inte inkluderats i studien, eftersom de inte 

relaterar till uppsatsens syfte och frågeställningar. Likväl skickades skrivelser till 

Befolkningskommissionen i anslutning till utredningen, från bland annat Svenska 
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bankmannaföreningen, Svenska försäkringsbolags riksförbund och 

Försäkringstjänstemannaföreningen. Dessa skrivelser behandlar synen på den kvinnliga 

arbetskraften, men eftersom detta tas upp i utredningens huvuddel har de specifika uttalandena från 

respektive förening och riksförbund inte medtagits. SOU 1936:15 är dock inkluderad i sin helhet.

     Några källkritiska aspekter bör tas upp och behandlas beträffande materialet. Den första aspekten

berör tendensen i utredningarna. De sakkunniga som arbetat fram respektive betänkande, tillsattes 

på uppdrag av regeringen. Vid tiden för tillsättandet av den första utredningen 1926, satt Carl 

Gustaf Ekman på statsministerposten för frisinnade folkpartiet. Vid tidpunkten för de andra två 

utredningarna framlagda på 1930-talet, satt Per Albin Hansson, socialdemokraterna, som 

statsminister. Oundvikligen måste här tas hänsyn till att politisk färg kan ha influerat både 

lagförslag och behovsmotivering. Likväl bör man ha i åtanke att Befolkningskommissionen 

uttryckligen hade till uppgift att söka lösningar på den sjunkande fertiliteten och hade således en 

egen agenda; att höjda födelsetalen. Dessa tendenser utgör emellertid inget problem för studien som

sådan; tvärtom är de av intresse för undersökningen. En av frågeställningarna för undersökningen är

huruvida det finns gemensamma nämnare i behovsmotiveringen bakom lagförslagen och hela 

studien är gjord mot bakgrund av befolkningskrisen. Således är tendenser, oavsett om dessa är av 

befolkningspolitisk eller ideologisk karaktär, av vikt för undersökningen och utgör inte en 

problematik för studien. Samma sak kan sägas om eventuell personlig bias hos någon av de 

sakkunniga, vilka hade olika partitillhörigheter och åtaganden, som arbetat med utredningarna.

     Den andra källkritiska aspekten gäller utredningarnas varierande omfattning. Den första 

utredningen, SOU 1929:28, omfattar 213 sidor, medan den sista utredningen, 1938:13, endast 

omfattar 52. Betänkandena är dessutom olika i sin utformning. Medan SOU 1929:28 inkluderar 

omfångsrika statistiska undersökningar och en utförlig beskrivning av moderskapsskyddets historia 

likväl som frågans läge i andra länder, innefattar SOU 1936:15 och SOU 1938:13 i stort sett bara 

lag- och förordningsförslag samt behov och motivering. Således har, som ovan nämnt, delar av 

SOU 1929:28 exkluderats ur föreliggande studie, likväl som delar av SOU 1938:13 medan SOU 

1936:15 är inkluderad i sin helhet. För att undersökningen av de tre utredningarna skall vara 

sammanhängande, har behovsmotiveringen bakom samtliga lagförslag och förändringar i befintliga 

lagar och förordningar som återfinns i alla tre utredningar inkluderats. På så vis har denna eventuellt

problematiska aspekt reducerats till ett minimum.
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Teoretisk anknytning och metod

Genusteori och moderskapsnorm

Föreliggande studie knyter an till genusteori och föreställningar om kvinnors roll inom såväl 

produktion som reproduktion. Begreppet genus används, som Yvonne Hirdman uttryckt det, för att 

förstå det maktförhållande som existerar mellan kvinnor och män, och hur kvinnors underordning, 

bland annat på ett ekonomiskt plan, reproduceras.62 Utgångspunkten för föreliggande uppsats tas i 

konflikten mellan mödraskap och förvärvsarbete, eller äktenskap och förvärvsarbete (eftersom det 

fram till 1939 inte fanns någon rättslig reglering som förhindrade arbetsgivare från att avskeda 

kvinnor i händelse av giftermål eller graviditet). Detta, i kombination med att förvärvsarbetande 

kvinnor i allmänhet fram till 1950-talet inte beviljades rätt till inkomstersättning vid förlossning, bör

ha bidragit till att det funnits ekonomiska incitament för kvinnor att skjuta upp eller avstå från 

mödraskap. Genom bristen på rättsligt skydd och ekonomisk ersättning för kvinnor i allmänhet och 

förvärvsarbetande kvinnor i synnerhet, i förhållande till deras reproduktion, försvårade man för 

kvinnor att kombinera mödraskap och arbete, och försatte dem i en sämre ekonomisk situation än 

männen. Bland annat så reproducerades underordningen.

     Denna studie kommer utgå från existensen av det Hirdman kallar genusordning, en hierarkisk 

maktrelation mellan könen och en manlig norm; mannen utgör måttstocken och kvinnan 

undantaget, vilket även innebär att kvinnans reproduktion, det faktum att hon föder barn, trots dess 

avgörande betydelse för samhällets fortlevnad, blir en avvikelse i förhållande till det ”normala”, det 

manliga. Med mannen som utgångspunkt är samhället och dess institutioner skapade, vilket 

ytterligare förtydligar kvinnans ”avvikelse”.63 Genusordningen ger enligt Hirdman upphov till 

genuskontrakt, och ordningen tillsammans med kontrakten skapar ett genussystem vilket Hirdman 

menar har två utgångspunkter: 1) könens isärhållande, och 2) den manliga normens dominerande 

ställning. På grund av att könens isärhållande är så noggrant utfört, synliggörs inte alltid det faktum 

att mannen utgör norm. Genussystemet är emellertid inte absolut. Som Hirdman formulerat det: 

”När kvinnor, enskilda eller som kollektiv, av olika anledningar kunnat eller tvingats inta mäns 

platser, har en kvalitativ möjlighet uppstått för förändring.”64 Detta kan relateras till kvinnornas 

ökande deltagande i förvärvsarbete, vilket successivt tvingade fram arbetsrättsliga förändringar 

under 1900-talet. 

     Nämnas i sammanhanget bör även Renée Frangeur, som ställt sig skeptisk till Hirdmans teorier. 

Frangeur anser att Hirdman i allt för hög utsträckning ”låtit en deterministisk struktur dominera det 

62 Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet” i SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport.
Statsrådsberedningen. Avgivet 17 juni, 1990. s. 76-77.

63 Hirdman, 1990. s. 78.
64 Hirdman. s. 78, 80.
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mänskliga handlingsutrymmet”65 när hon använder sig av begrepp som genuskontrakt och 

genussystem. Således har Frangeur istället använt sig av begreppet genusarbetsdelning, vilken hon 

uppfattar vara mer omfattande än genussystem, och som lättare kan kombineras med historisk 

förändring.66 Här bör emellertid påminnas om att Hirdman explicit uttryckt att förändring av 

genussystemet är möjlig, när kvinnor kunnat inta mäns platser. Således bör, enligt min mening, 

Hirdmans genussystem som begrepp betraktas som kompatibelt med de arbetsrättsliga förändringar 

för förvärvsarbetande kvinnor som trädde i kraft under 1930-talet.

     I takt med att kvinnors makt och rörelsefrihet ökar, uppstår konflikter mellan könen. Dessa 

konflikter kan, enligt Hirdman, ta två former. Den första uppkommer när kvinnor kliver in på 

områden som tidigare dominerats av män, exempelvis gör inträde i ökad utsträckning på 

arbetsmarknaden. När kvinnor börjar ”göra mäns arbete” ifrågasätts hela genussystemet och 

mannen som norm. Den andra konflikten, vad Hirdman kallat en olikhetens konflikt, innebär att 

integrering mellan könen, eller kvinnors intåg på mansdominerade områden, bara kan ske på mäns 

villkor; kvinnor kan bara integreras ”som män”. De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor

blir något utmanande eftersom dessa synliggör det faktum att samhällets institutioner är skapade 

efter mannen som modell.67 

     Den dominerande genusordningen under mellankrigstiden utgick, för att parafrasera Frangeur, 

från en manlig försörjare och en kvinnlig försörjd hemarbetare, en husmoder.68 Föreställningen om 

den manliga familjeförsörjaren legitimerade högre löner för förvärvsarbetande män än för 

förvärvsarbetande kvinnor, eftersom kvinnan inte förutsattes ha försörjaransvar.69 Vid giftermål 

förväntades kvinnan försörjas av sin man. Hirdman har menat på att det under 1930-talet och in på 

1960-talet, rådde ett husmoderskontrakt, vilket kan sägas innebära att mannen tog plats i det 

offentliga, och kvinnan i det privata, i hemmet.70 Kontrakt i den bemärkelse Hirdman använder 

begreppet, skall förstås som en osynlig överenskommelse mellan parter, något kulturellt nedärvt, 

och används, med Hirdmans ord som ”ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet”71. Som jag 

uppfattat Hirdmans husmoderskontrakt och hennes syn på de förändringar som trädde i kraft under 

fyrtioårsperioden 1930 till 1960, bör arbetsrättsliga regleringar och utökat moderskapsunderstöd i 

diverse former, ses som ett sätt att förstärka kvinnans ”traditionella” roll som moder. Genom att 

skapa incitament av bland annat ekonomisk karaktär, ”förmådde” man kvinnor att föda fler barn  

65 Frangeur, 1998. s. 14.
66 Frangeur, 1998. s. 14-15.
67 Hirdman, 1990. s. 82-83.
68 Se t.ex Frangeur, 1998. s. 14.
69 Frangeur, 1998. s. 50.
70 Hirdman, 1990. 84-85.
71 Hirdman, 1990. s. 78.

17



och även om man genom lagstiftning inte utestängde gifta kvinnor från den allmänna 

arbetsmarknaden, moraliserade man kring den gifta kvinnans förvärvsarbete.72 Trots uppluckringen 

av den gifta kvinnans underordning i samband med giftermålsbalken 1921 och målsmanskapets 

upphörande, spelade den manliga enförsörjarmodellen (eller -normen om man så vill) fortfarande en

betydande roll för gifta kvinnors ekonomiska självständighet under merparten av mellankrigstiden. 

Den förvärvsarbetande ogifta kvinnan däremot, verkade således under andra omständigheter, i 

synnerhet om hon ensam skulle försörja ett barn. Den ogifta kvinnans rätt till förvärvsarbete 

attackerades heller inte på samma sätt som den gifta kvinnans. 

     Studien utgår även från existensen av en moderskapsnorm, byggd på Julén Votinius resonemang,

vilket innebär att det primära omvårdnadsansvaret för barn vilade på modern under 

mellankrigstiden, och att man i mycket låg eller obefintlig utsträckning talade om faderns dito.73

Metod 

Metoden som använts för genomgången av källmaterialet är kvalitativ med utgångspunkt i 

föreställningar kring kvinnans plats i produktionen samt hennes reproduktion. Huvudsakligt fokus 

för undersökningen är retoriken i behovsmotiveringen bakom de lagförslag som i utredningarna 

presenteras. Står behoven att finna i ökad jämställdhet, i att öka födelsetalen, i att stärka kvinnors 

ekonomiska ställning? Likväl granskas lagförslagens utformning, vilka som inkluderas och 

exkluderas (det vill säga vilka kvinnor som ansågs berättigade till någon form av ekonomisk 

ersättning), och hur man såg på gifta och ogifta kvinnors samt mödrars förvärvsarbete. Utifrån den 

teori i vilken studien har sin utgångspunkt, kommer det även bli av vikt att söka tecken på de 

dominerande genusordningen, husmoderskontraktet och moderskapsnormen, och hur dessa tar sig 

uttryck i lagförslagen likväl som i motiveringen av dem. 

     Studien kommer ta fasta på i vilka termer man talar om kvinnligt förvärvsarbete, kvinnors rätt 

till ekonomisk ersättning vid barnsbörd och en trygg anställning. Gemensamma nämnare kommer 

sökas mellan utredningarna, för att undersöka huruvida lagförslagen motiverades mot bakgrund av 

liknande problemformuleringar eller om ett skifte skedde i samband med befolkningskrisen i mitten

på 1930-talet, det vill säga om man kan utröna en förändring över tid. 

Disposition

Innan undersökningen tar vid skall något sägas om dess disposition. Undersökningen är disponerad 

kronologiskt efter de SOU:er vilka utgör studiens primära källmaterial. Utredningarna behandlas 

72 Hirdman, 1990. s. 86.
73 Julén Votinius, 2007. s. 36-37, 43.
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separat med tre gemensamma underrubriker. Inledningsvis skissas en översikt av utredningen i fråga

upp där utredningens syften samt vilka som arbetat fram betänkandet framkommer. Därefter följer 

en granskning av de lag- eller förordningsförslag som presenteras i betänkandet, vilka problem som 

låg till grund för förslagen och vilka behov man ämnade möta. Här diskuteras även hur förslagen 

motiverades. Genomgången av respektive utredning avslutas med en delsammanfattande analys 

kopplad till studiens teoretiska utgångspunkter.  

     Efter undersökningen följer en avslutande diskussion och analys. Här diskuteras och analyseras 

studiens resultat ur ett genusperspektiv och mot bakgrund av tidigare forskning. En kortare 

komparation av behovsmotiveringen bakom lagförslagen i utredningarna kommer här också att 

göras, där de gemensamma nämnarna i huvudsak tas upp och behandlas. I den mån det är möjligt 

kommer studiens resultat även att kopplas till den pågående diskussionen i forskningsvärlden om 

orsakerna bakom fertilitetens uppgång under babyboomen på 1940- och 1950-talet. Avslutningsvis 

presenteras ett antal nya frågeställningar som studiens resultat genererat. 
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UNDERSÖKNING

Ett förtydligande bör göras innan undersökningen tar vid. Det som i huvudsak behandlas nedan är 

lagförslag, om inte annat uttryckligen anges. Skillnaden i begreppen lag, förordning och kungörelse 

skall också kortare redogöras för, eftersom dessa används i undersökningen. En lag skall ha passerat

genom riksdagen och ger upphov till konsekvenser för enskilda medborgare. En förordning däremot

beslutas av regeringen. En kungörelse var benämningen på ett tillkännagivande från en myndighet. 

Ytterligare begreppsförklaringar återfinns i bilaga 3. 

SOU 1929:28 - Betänkande angående moderskapsskydd

Översikt

Sedan år 1913 utbetalades via vissa sjukkassor en moderskapshjälp till kvinnor för kostnader 

förenade med barnsbörd. Denna kom emellertid inte alla kvinnor till godo och ett stort antal 

barnaföderskor stod utan ekonomisk hjälp vid förlossning. Hjälpen var nämligen förenad med krav 

på medlemskap minst 270 dagar före barnsbörd, och endast 11,5% av alla kvinnor mellan 15 och 50

berättigades moderskapshjälp via sjukkassa.74 

     Betänkandet angående moderskapsskydd avgavs den 26 september 1929 av fyra sakkunniga 

vilka tillkallats av Socialdepartementet. Utredningen omfattar 213 sidor, inklusive bilagor. 

Sakkunniga tillsatta för utredningen var ledamöterna av riksdagens första kammare, 

yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren (Liberala samlingspartiet), som ledde utredningsarbetet, och 

hemmansägare Olof Leonard Tjällgren (Bondeförbundet), samt byråchefen i socialstyrelsen J.A.E 

Molin och medicine licentiaten Ada Nilsson.75 Dessa sakkunniga var tillsatta för att utreda frågan 

om ett förbättrat moderskapsskydd, till vilken spädbarnsvården också till viss del ansågs inkluderad.

Med anledning av detta ämnade sakkunniga att uppmärksamma två huvudsakliga behov vilka 

behövde mötas: 1) behovet av förbättrade vårdmöjligheter för väntande och nyblivna mödrar och 

deras nyfödda barn, och 2) behovet av ekonomisk hjälp till barnaföderskor ”i fattiga eller knappa 

omständigheter”76. En omfattande statistisk undersökning genomfördes i samband med utredningen,

rörande barnaföderskornas levnads- och vårdförhållanden, tillämpningen av barnafaderns 

74 SOU 1929:28. s. 155.
75 Kestin Hesselgren var ordförande för arbetet med utredningen angående moderskapsskydd. Hon utsågs sedermera 

även till ordförande i Kvinnoarbetskommittén (1935-1938). Ada Nilsson var kvinnoläkare, och tillsammans med 
bland annat Hesselgren grundade Nilsson den partipolitiskt obundna veckotidningen Tidevarvet, för vilken Nilsson 
var ansvarig utgivare. Frangeur, 1998. s. 143, 246; Göteborgs universitetsbibliotek. Äldre svenska kvinnotidskrifter. 
Biografier, Ada Nilsson. Http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/biografier/nilsson.xml (hämtat 2017-
03-30)

76 SOU 1929:28. s. 7.
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bidragsskyldighet till modern enligt lagen om barn utom äktenskap, antalet barnaföderskor bland 

gifta industriarbetare och barnaföderskornas fördelning på olika inkomstgrupper. Utredningen 

omfattar även en detaljerad genomgång av moderskapsskyddets utveckling under 1900-talet samt 

dess gestaltning vid tiden för utredningens tillsättande, likväl som situationen i andra länder. 

     Inledningsvis presenterade sakkunniga förslag till ändringar i barnmorskereglementet och i 

läkarinstruktionen. Sedan presenterades ett förslag till lag angående enskilda förlossningshem. Av 

intresse för den här studien är Förslag till lag om moderskapsunderstöd, det vill säga ett 

kontantunderstöd, och Förslag till lag om ersättning åt vissa barnaföderskor för mistad 

arbetsförtjänst, en inkomstersättning.77 

Lagförslag och behovsmotivering 

I den allmänna motiveringen vilken låg till grund för samtliga ändringar och lagförslag sakkunniga i

betänkandet presenterade, lyftes att ”havandeskap, förlossning och amning äro visserligen naturliga 

fysiologiska företeelser”78, men om den gravida kvinnan eller nyblivna modern tvingades 

genomleva denna prövande tid under knappa omständigheter, riskerade hon att utsätta både sig själv

och sitt barn för fara. Sakkunniga poängterade även att kvinnans levnadsförhållanden under 

graviditeten var av avgörande betydelse för hennes barns framtida hälsa. Med anledning av dessa 

insikter om hälsoriskerna för både modern och barnet om omständigheterna var prekära, menade 

sakkunniga att det borde vara av intresse för samhället att sätta sig in i, och även söka förbättra, 

levnads- och vårdförhållandena. Behovet av en förbättring av mödra- och spädbarnsvården, och 

nödvändigheten av att utveckla ett fungerande moderskapsskydd, bottnade även i att man ville råda 

bot på den minskande nativiteten. Omnämndes gjorde också en ambition att minska antalet illegala 

fosterfördrivningar, vilket man ämnade göra genom att reducera de ekonomiska påfrestningar vilka 

riskerade att uppstå för kvinnor i samband med barnsbörd. Vidare underströk sakkunniga att 

levnads- och vårdförhållandena i Sverige för mödrar och deras spädbarn i flera avseenden var sämre

än andra länders dito, vilket också motiverade en förbättring.79

     Två centrala problem kan sägas låg till grund för lagförslagen sakkunniga i betänkandet 

presenterade. Primärt var det en problemtyp av ekonomisk karaktär, nämligen bristande ekonomiska

medel, vilket man menade kunde åtgärdas genom två olika typer av understödsverksamhet. Det ena 

var ett förslag till ett kontantunderstöd vilket skulle utbetalas till mindre bemedlade barnaföderskor,

och det andra var ett förslag till en inkomstersättning för de kvinnor vilka omfattades av 

77 SOU 1929:28. s. 11-18.
78 SOU 1929:28. s. 123.
79 SOU 1929:28. s. 123-124, 127.

21



arbetsförbudet som förlängts från fyra till sex veckor 1912, det vill säga kvinnor verksamma inom 

den fabriksmässiga industrin. Arbetsförbudet för kvinnor inom den fabriksmässiga industrin hade 

enligt sakkunniga ”tillkommit huvudsakligen i det allmännas intresse”80 för att skydda den 

nyförlösta kvinnan från skadlig arbetsmiljö, och för att hon skulle kunna unna sig vila efter 

förlossning. Sakkunniga påpekade emellertid i utredningen att förvärvsarbetande kvinnor vilka 

omfattades av arbetsförbudet i många fall funnit sig nödgade att, för att trygga sitt uppehälle, söka 

annat arbete, vilket i förlängningen var potentiellt skadligt för både moderns och barnets hälsa. 

Således var det av vikt att trygga försörjningen för barnaföderskan, annars skulle den så 

betydelsefulla vilan, och hela syftet med arbetsförbudet, bortfalla.81

     Det andra problemet var den bristfälliga kunskapen hos vissa barnaföderskor rörande 

omvårdnad, samt otillfredsställande hygieniska förhållanden i samband med förlossning och 

barnsängsvila, vilket ansågs kunna lösas genom upplysningsverksamhet, utökat antal vårdplatser på 

förlossningsanstalter och dylikt.82 Sägas kan, att även denna bristfällig kunskap, hygien och 

omvårdnad bottnade i ekonomiska tillkortakommanden; även i avseenden där sakkunniga i 

utredningen diskuterade mödrars och spädbarns hälsa, framkommer att avsaknaden av ekonomiska 

medel utgjorde den huvudsakliga anledningen till den otillfredsställande situationen. Och eftersom 

barnafödande samt nyblivna mödrars och spädbarns hälsa var av avgörande betydelse för samhällets

fortlevnad, var det av stor vikt att råda bot på eventuella brister på detta område. Nedan kommer 

lagförslagen, vilka syftade till att möta behoven och lösa problemen, och behovsmotiveringen till 

dessa att behandlas närmare.

     Förslag till lag om moderskapsunderstöd, det vill säga förslaget till ett kontantunderstöd för att 

råda bot på problematiken kring bristande ekonomiska medel, omfattade tio paragrafer. I första 

paragrafen stadgades vem som var berättigad moderskapsunderstöd; den som ville erhålla visst 

kontantunderstöd skulle vara en mindre bemedlad barnaföderska, och svensk medborgare. Mindre 

bemedlad definierades i andra paragrafen som en kvinna där hon, antingen ensam eller om hon var 

gift som tillsammans med sin make, ”vid senaste taxering till statlig inkomst- och 

förmögenhetsskatt icke upptagits beskattningsbart belopp, uppgående till minst femhundra 

kronor”83, det vill säga, hade ett beskattningsbart belopp som understeg 500 kronor. Som omnämnts 

i bakgrunden låg den genomsnittliga årslönen för kvinnor verksamma inom handel, industri, 

byggnadsverksamhet och samfärdsel på cirka 1650 kronor, vilket i dagens penningvärde beräknats 

till cirka 45 876 kronor84. Sverige var vid denna tid indelat i olika dyrortsgrupper, satta efter 

80 SOU 1929:28. s. 168.
81 SOU 1929:28. s 127, 168.
82 SOU 1929:28. s. 143, 145.
83 SOU 1929:28. s. 14.
84 För att räkna ut penningvärdet har SCB:s prisomräknare använts. http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
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levnadskostnaderna i olika delar av landet. För ensamstående kvinnor bosatta i dyrortsgrupp III85 

med en årsinkomst som uppgick till genomsnittet, skulle det beskattningsbara beloppet uppstiga till 

uppskattningsvis 400 kronor, vilket innebar att hon skulle omfattas av lagförslaget. För en 

tvåbarnsfamilj i samma dyrortsgrupp, vilka levde enbart på mannens inkomst (det vill säga där 

kvinnan ej förvärvsarbetade), vars genomsnitt låg på cirka 2700 kronor, skulle det beskattningsbara 

beloppet uppgå till cirka 390 kronor. Således skulle även dessa omfattas av rätten till 

moderskapsunderstöd.86

     I andra paragrafen angavs att även barnaföderska som kommit i så förändrade förhållanden att 

det belopp som var beskattningsbart uppenbarligen skulle komma att understiga 500 kronor vid 

nästa taxering, också var berättigad ersättning i form av moderskapsunderstöd, förutsatt att de 

förändrade omständigheterna kunde styrkas. Sådana omständigheter exemplifierades av sakkunniga 

som mannens frånfälle, arbetslöshet eller flytt till annan dyrortsgrupp. Om förhållandena för 

kvinnan återigen ändrades så att det beskattningsbara beloppet uppenbarligen borde överstiga 500 

kronor, var hon inte längre att anses som mindre bemedlad, och skulle inte tillerkännas någon 

ersättning enligt förslaget.87 Här stadgades också att moderskapsunderstöd inte heller skulle utgå till

de kvinnor som var antagna inom fattigvården, tvångsarbetade eller avtjänade straff, eller om hon 

av andra skäl, som om hon var hemmadotter i ett bärgat hem, uppenbarligen inte var i behov av 

någon ersättning. Exkluderade från moderskapsunderstödet i lagförslaget var även de kvinnor som 

fött barn så tidigt att fostret inte var att anse som livsdugligt, det vill säga i händelse av missfall.88

     Moderskapsunderstödet som i lagförslaget lades fram, innefattade två engångssummor vilka 

skulle utbetalas 1) i anslutning till förlossning, förlossningspenning, à 25 kronor, och 2) i anslutning

till barnsängsvila, barnsängspenning, à 25 kronor, en totalsumma på 50 kronor. För en 

förvärvsarbetande kvinna med en årsinkomst uppgående till genomsnittet på 1650 kronor, 

motsvarade det föreslagna moderskapsunderstödet 3% av årslönen. 

     Beloppet på 50 kronor var i detta fall inte satt för att sakkunniga antog att det skulle täcka alla 

kostnader förenade med barnsbörd. Tvärtom beräknades utgifterna till ett belopp på omkring 100 

kronor, men ett sådant generöst understöd skulle innebära för stora ”uppoffringar från det allmännas

sida”89. Uppdelningen i två separata utbetalningar menade sakkunniga var gjord för att försäkra att 

siffror/prisomräknaren.
85 Dyrortsgrupperingen infördes i Sverige 1919 och avskaffades på 1970-talet. Dyrortsgrupp III utgjorde den mellersta 

gruppen. För dyrortsgrupp I och II skulle det beskattningsbara beloppet för genomsnittslönerna bli högre, och för IV
och V lägre på grund av avdrag. I förhållande till dyrortsgrupp ställde sig lönerna dessutom högre respektive lägre, 
vilket gjorde att det beskattningsbara beloppet för medellöneinkomsten i de olika grupperna höll sig på ungefär 
samma nivå. Se SOU 1929:28, s. 162. 

86 SOU 1929:28. s. 162.
87 SOU 1929:28. s. 14.
88 SOU 1929:28. s. 164-165.
89 SOU 1929:28. s. 157.
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modern ”tillbörligen fullgör sin vårdnadsplikt”90, och att ett bortfall av barnsängspenningen i 

händelse av att barnet dog skulle fungera som en slags morot för att modern skulle beakta 

hygieniska krav.91 

     I lagförslagets fjärde paragraf klargjordes att barnavårdsnämnden i den kommun kvinnan var 

bosatt, som skulle utreda huruvida kvinnan som ansökte om moderskapsunderstöd var berättigad 

sådant, måste mottaga ett intyg om att förlossning faktiskt ägt rum, av den barnmorska som närvarat

vid barnets födelse. Samma regel skulle enligt lagförslaget tillämpas vid ansökan om 

barnsängspenning. Om barnmorskan inte hade möjlighet att lämna intyg, kunde enligt förslaget 

”annan trovärdig person” göra detta. Önskvärt, framhöll sakkunniga, hade varit om 

förlossningspenningen kunde utgå redan före barnets födelse, men eftersom intyg av närvarande 

barnmorska krävdes vid ansökan skulle detta omöjliggöras. Det framgår vara av yttersta vikt att 

kvinnan hela tiden kunde styrka och bevisa att hon de facto fött barn och att hon var i behov av 

ekonomiskt understöd.92

     För att göra någon verklig skillnad, inte minst för det framtida släktet, menade sakkunniga i sitt 

betänkande att understödet måste tillkomma ett stort antal kvinnor och avse täcka kostnader 

förenade med förlossning, såsom arvode åt barnmorska, ersättning för skjutsning åt densamma, 

utgifter för linne, kläder och säng åt barnet. Enligt de statistiska utredningar som genomfördes i 

anslutning till utredningen, framkom att cirka 71 000 barnaföderskor årligen antingen hade ett 

beskattningsbart belopp som understeg 300 kronor, alternativt att ingen taxering hade skett. 

Ytterligare 8000 barnaföderskor hade ett beskattningsbart belopp som låg mellan 300 och 500 

kronor, medan cirka 19 000 översteg 500 kronor. Mot bakgrund av detta ansåg sakkunniga att 

gränsen för rätten till moderskapsunderstöd borde läggas vid 500 kronor, dels för att fånga in så 

många barnaföderskor som möjligt, och dels för att antalet som låg mellan 300 och 500 kronor inte 

var så många att kostnaderna för det allmänna avsevärt skulle stiga om även dessa inkluderades. 79 

000 barnaföderskor skulle således årligen kunna omfattas av understödet, men på grund av 

regleringar i paragraf två, räknade sakkunniga med att cirka 70 000 kvinnor per år skulle göra 

anspråk. Vid tidpunkten för betänkandets avläggande, ägde cirka 100 000 födslar rum i Sverige 

varje år; således skulle närmare 70% av alla barnaföderskor omfattas av den föreslagna 

understödsverksamheten. Totalkostnaden skulle landa på cirka 3.5 miljoner kronor årligen, varav 

2.8 miljoner skulle bestridas av staten och resterande 700 000 av kommunen.93 

90 SOU 1929:28. s. 165. 
91 SOU 1929:28. s. 165. 
92 SOU 1929:28. s. 15, 165-166.
93 Man föreslog att 1/5 av kostnaderna för moderskapsunderstödet skulle förläggas på kommunen, eftersom 

kostnaderna för fattigvård beräknades minska. Dessutom skulle utbetalningen av understödet ske via 
barnavårdsnämnden i respektive kommun. Se SOU 1929:28, s. 158-159, 163.
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     Någon individuell behovsprövning (utan istället en generell sådan, det vill säga dikterad av det 

beskattningsbara beloppet) ville sakkunniga ej tillämpa, eftersom man menade att detta skulle göra 

att moderskapsunderstödet fick karaktären av fattigvård. Ett slags avståndstagande från fattigvården

var nämligen nödvändigt. Om detta ej gjordes skulle understödsverksamheten enligt sakkunniga 

”väsentligen bibehålla samma för flertalet motbjudande kännetecken som hittills.”94 Likaledes 

kunde hanteringen av understödet inte falla under fattigvårdsmyndigheten, eftersom det inte skulle 

utbetalas till obemedlade, utan mindre bemedlade. Någon gradering av understödet kom heller inte 

på fråga, trots att sakkunniga var medvetna om att vård och dylikt var olika dyrt på olika orter.95   

     I lagförslaget beträffande moderskapsunderstöd gjorde sakkunniga ingen direkt åtskillnad mellan

gifta och ogifta kvinnor, inte heller mellan förvärvs- och icke förvärvsarbetande. En viss diskussion 

fördes emellertid i utredningen gällande gifta och ogifta kvinnor. Med anledning av lagen om barn 

utom äktenskap hade barnafadern bidragsskyldighet gentemot modern och i tidigare sammanhang 

när ett moderskapsunderstöd diskuterats, hade frågan om regressrätt96 mot fadern uppkommit. 

Skulle inte ett moderskapsunderstöd till ogifta kvinnor innebära att staten tog på sig det finansiella 

ansvaret vilket egentligen vilade på barnafadern? I denna fråga ställde sig sakkunniga skeptiska. De 

lyfte fram att cirka 85% av alla barnaföderskor levde i äktenskap, och att de utom äktenskap 

verkade under betydligt sämre förhållanden. Moderskapsunderstödet var ej menat att ersätta faderns

bidragsskyldighet, men eftersom de ogifta kvinnornas ekonomiska situation ansågs värre än de gifta

kvinnornas, menade sakkunniga att ogifta behövde både kontantunderstödet och underhållsbidraget 

från barnafadern.97 Dessutom framkom, i den statistiska undersökning som skett på uppdrag av 

sakkunniga, att bara drygt 1/3 av de ogifta kvinnorna erhållit detta underhållsbidrag från barnets 

fader.98 Det innebar att övriga ogifta kvinnor stod utan ekonomiskt stöd, såvida de inte tillhörde en 

sjukkassa vilken meddelade moderskapshjälp. Emellertid omfattades bara cirka 11,5% av alla 

kvinnor mellan 15-50 år av moderskapsförsäkring via sjukkassa.99 Den gifta kvinnan å andra sidan, 

hade redan en tryggare ekonomi och kunde falla tillbaka på sin man, förutsatt att han var 

arbetsförmögen. Gifta kvinnor hade med andra ord redan förmåner den ogifta inte hade.100 Rörande 

de gifta kvinnorna lyftes emellertid frågan om hemvårdarinnor, det vill säga en slags hemhjälp för 

den kvinna som i egenskap av husmoder i samband med barnsbörden inte kunde sköta sysslor i 

94 SOU 1929:28. s. 157. 
95 SOU 1929:28. s. 162-163.
96 Det vill säga rätt från statens sida att kräva ersättning av barnets far för det moderskapsunderstöd som utgått till 

modern. Detta diskuterades bara i relation till utomäktenskapliga födslar. 
97 Detta givetvis förutsatt att underhållsbidraget från barnafadern inte innebar att kvinnan som mottog det kom i så 

ändrade förhållanden att hon inte längre räknades som mindre bemedlad; i sådant fall skulle understödet bortfalla. 
Se SOU 1929:28. s.159-160.

98 Undersökningen genomfördes i Malmö stad och Blekinge län. Se SOU 1929:28, s. 154-155. 
99 SOU 1929:28. s. 155.
100SOU 1929:28. s. 160. 
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hemmet.101

     De förvärvsarbetande kvinnornas situation diskuterades inte särskilt ingående i förslaget till 

moderskapsunderstöd. Där rörde diskussionen istället gifta kontra ogifta barnaföderskor. Det andra 

förslaget vilket sakkunniga framlade, Förslag till lag om ersättning åt vissa barnaföderskor för 

mistad arbetsförtjänst, riktade sig dock specifikt till vissa förvärvsarbeterskor. Som framkommer i 

lagförslagets första paragraf skulle den kvinna som med anledning av 1912 års skyddslag tvingades 

avstå från arbete i sex veckor efter förlossning, äga rätt att erhålla ersättning för den arbetsförtjänst, 

det vill säga lön, hon under arbetsförbudet gick miste om. Om kvinnan frivilligt lämnade arbetet 

före förlossningen, ägde hon enligt lagförslaget inte någon rätt till ersättning, inte heller om hon 

avskedades långt gången i graviditeten på grundval av andra omständigheter än sitt havandeskap. 

Emellertid, påpekade sakkunniga i specialmotiveringen till lagförslaget, var det inte osannolikt att 

kvinnan, medveten om arbetsförbudet och under eventuellt hot om uppsägning, ”finna sig 

föranlåten att lämna arbetet”102. Under sådana omständigheter kunde det finnas skäl att låta henne 

omfattas av inkomstersättningen.103

     Inkomstersättningen vilken sakkunniga föreslog, skulle enligt förslaget utbetalas till kvinnor som

arbetat inom den fabriksmässiga industrin under sammanlagt minst fem månader av det halvår som 

närmast förelåg förlossningen. Den tidsmässiga avgränsningen motiverades av att nio månader 

skulle vara för strängt, och en avsaknad av en undre tidsgräns riskerade att öppna upp för att gravida

kvinnor, en kort tid före förlossningen, bytte arbete för att kunna åtnjuta ersättning.104 Enligt 

lagförslaget skulle förvärvsarbetande kvinnor ersättas med 2/3 av den inkomst ”hon skäligen kan 

anses hava gått förlustig”105. Denna ersättning skulle utbetalas från och med den fjärde till och med 

den sjätte veckan efter nedkomst, det vill säga under tre veckor, under förutsättningen att kvinnan 

under den tiden inte förvärvsarbetade. Enligt sakkunnigas beräkningar skulle cirka 1500 kvinnor 

årligen omfattas av inkomstersättningen. Räknat på medellönen för en kvinna inom den 

fabriksmässiga industrin, beräknades dagsinkomsten till cirka 5 kronor och 50 öre. Eftersom 

ersättningen skulle utgöra 2/3 av lönen, skulle den i snitt utbetalas med cirka 3 kronor 70 öre per 

dag under tre veckor, vilket skulle innebära 65 till 70 kronor i inkomstersättning per kvinna. 

Sakkunniga beräknade att den totala kostnaden för arbetsinkomstersättningen skulle uppstiga till 

cirka 100 000 kronor per år. Med anledning av att ersättningen utformats mot bakgrund av 

arbetsförbudet från 1912, förespråkade sakkunniga att hela beloppet skulle bestridas av staten.106 

101 SOU 1929:28. s. 56, 130.
102 SOU 1929:28. s. 172.
103 SOU 1929:28. s. 171-172. 
104 SOU 1929:28. s. 172. 
105 SOU 1929:28. s.  16.
106 SOU 1929:28. s. 170-171. 
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Lagförslaget om inkomstersättning skulle, mot bakgrund av att cirka 100 000 födslar ägde rum per 

år i Sverige under denna tid endast omfatta cirka 2% av alla barnaföderskor. Omnämnas kan också, 

för att påvisa hur liten i omfattning förslaget om inkomstersättning de facto var, att cirka 775 400 

kvinnor förvärvsarbetade på 1920-talet.107 Endast 1500 av dessa skulle omfattas av ersättningen för 

inkomstbortfall.

     I likhet med Förslag till lag om moderskapsunderstöd, krävdes vid ansökan om 

inkomstersättning ett intyg från den barnmorska som närvarat vid förlossning, alternativt ett intyg 

skrivet av annan trovärdig person. Lagförslaget gjorde inga uttryckliga åtskillnader mellan gifta och

ogifta kvinnor, utan riktade sig specifikt till de förvärvsarbetande kvinnorna som med anledning av 

skyddslagen 1912 förbjöds arbeta under sex veckor efter nedkomst.108 

     Förutom ovan anförda bakomliggande orsaker till att förslagen lades fram, motiverades 

lagförslagen också genom det faktum att kvinnor sörjde för samhällets fortbestånd med stora 

ekonomiska och personliga uppoffringar och besvär. Således var det samhällets skyldighet att 

bidraga till deras underhåll och till kostnader förenade med barnsbörd. Redan 1908, i samband med 

den motion herr Wawrinsky framlade, påpekades att det var av stor betydelse för staten att kvinnor, 

både en tid före och en tid efter förlossningen skulle kunna vila och få vård, för att kunna fullfölja 

moderskapets plikter.109

     Någonting skall även sägas om den problemtyp vilken berörde bristfällig kunskap och 

otillfredsställande hygieniska förhållanden sakkunniga framhöll. Denna bottnade, som ovan nämnt, 

i ekonomiska tillkortakommanden. Detta kan exemplifieras genom att lyfta att resultatet av en av de

statistiska undersökningar som presenterades i betänkandet, visade att en majoritet av alla 

förlossningar i slutet av 1920-talet, eller ¾, ägde rum i barnaföderskans hem. Många av dessa 

förlossningar förekom i trångbodda bostäder, där de hygieniska förhållandena betecknades som 

bristfälliga, och ett stort antal barnaföderskor hade inte tillräckliga ekonomiska medel för att ta hjälp

av barnmorska i samband med förlossning. Genom ett moderskapsunderstöd ämnade man råda bot 

på denna ekonomiska knapphet. Genom att underlätta för kvinnor att ta hjälp av barnmorska vid 

förlossning räknade man med att spädbarnsdödligheten skulle minska, vilket i sin tur direkt 

relaterade till ambitionen att söka lösa den minskande nativiteten.110

     För att minska okunskapen kring omvårdnad och hygien, föreslogs, förutom kontantunderstöd 

och inkomstersättning, bland annat bättre upplysningsverksamhet vilken skulle bidraga till utökad 

kunskap hos barnaföderskor gällande moderskapet. Sådan kunskap spreds vid 1920-talets andra 

107 Se bilaga 2, tabell 1.
108 SOU 1929:28. s. 16-18.
109 SOU 1929:28. s. 154. 
110 SOU 1929:28. s. 124-127.
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hälft via seminarier och högre utbildning, och kom således inte alla barnaföderskor till godo. Med 

anledning av detta föreslog utredningen föreläsningsverksamhet och utdelning av flygblad till varje 

havande och nybliven moder. Kunskap om hygien och omvårdnad förväntades nämligen också 

minska spädbarnsdödligheten. Dessutom belyste utredningen behovet av fler vårdplatser på 

förlossningsanstalter.111 Här diskuterade sakkunniga även antalet dylika anstalter, och huruvida det 

var bäst att inrätta många, mindre förlossningshem eller färre, större barnbördshus. Här drog 

sakkunniga slutsatsen att en kombination av dessa två former vore att föredraga, med några centralt 

placerade barnbördshus och ett antal mindre förlossningshem, detta trots att ambulans- och biltrafik 

enligt utredningen underlättat för transport av kvinnor längre sträckor.112 Här kan antagas att man 

insåg riskerna med långa transporter för en kvinna som skulle föda. Mödravården lyftes i 

utredningen vid flertalet tillfällen som mer eller mindre avgörande för folkhälsan.113

Delsammanfattande analys

I betänkandet som framlades den 26 september år 1929 behandlades införandet av ett 

moderskapsunderstöd samt en ersättning för inkomstbortfall för förvärvsarbetande kvinnor i 

samband med barnsbörd och den därmed förenade obligatoriska ledigheten för kvinnor verksamma 

inom den fabriksmässiga industrin. Dessutom presenterades förändringar sakkunniga ansåg 

behövde göras på förlossnings-, mödra-, och spädbarnsvårdens område. De lagförslag rörande 

moderskapsunderstöd och arbetsinkomstersättning, som ovan diskuterats, kan sägas vara av två 

olika omfattning. Förslaget till lag om moderskapsunderstöd skulle utsträcka sig till en stor grupp 

kvinnor, de mindre bemedlade beräknat till cirka 70 000 barnaföderskor per år, medan förslaget till 

lag om arbetsförtjänstersättning omfattade en betydligt mindre grupp kvinnor, uppskattningsvis 

1500 kvinnor per år. Detta innebar att bara en bråkdel av det totala antalet förvärvsarbetande 

kvinnorna i händelse av graviditet skulle omfattas av inkomstersättningen, eftersom denna enbart 

utsträckte sig till kvinnor inom den fabriksmässiga industrin. Övriga förvärvsarbeterskor skulle inte,

enligt lagförslaget, erhålla någon dylik kompensation. Någon skillnad gällande gifta och ogifta 

kvinnor gjordes emellertid inte i lagförslagen, även om ogifta kvinnors mer sårbara situation i 

händelse av graviditet lyftes fortlöpande genom utredningen. 

     Kontinuerligt genom utredningen och motivationen bakom de behandlade lagförslagen, tycks 

sakkunniga balansera mellan å ena sidan ett moderskapsskydd som skulle vara generöst och täcka 

alla, eller stora delar av, de behov den nyblivna modern och hennes späda barn kunde tänkas ha, och

111 Förlossningsanstalter är i detta avseende ett samlingsnamn och innefattar dels mindre, enskilda förlossningshem 
och dels större barnbördshus. 

112 SOU 1929:28. s. 145-147.
113 SOU 1929:28. s. 154. 
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å andra sidan att blidka meningsmotståndare. Detta kan exemplifieras genom att lyfta att 

sakkunniga framhöll att kostnaderna förenade med barnsbörd beräknades till cirka 100 kronor, men 

att moderskapsunderstödet endast föreslogs utgå med 50 kronor, för att inte kosta för mycket för det

allmänna. Dessutom skulle förslaget om en inkomstersättning endast omfatta de kvinnor som 

tvingades till ledighet i samband med barnsbörd. Därutöver tog man aktivt avstånd från 

fattigvården. Sakkunniga framhöll vidare att förslagen angående moderskapsunderstöd låg i det 

allmännas intresse, att det har stor betydelse för folkhälsan och att detta var viktiga åtgärder för att 

råda bot på den minskande nativiteten. 

    Paralleller finns onekligen att dra mellan betänkandet och den dominerande genusordningen 

under mellankrigstiden, det vill säga som utgick från en manlig försörjare och försörjd kvinna. 

Likväl ger utredningen delvis uttryck för Yvonne Hirdmans husmoderskontrakt. För det första 

skulle det föreslagna kontanta moderskapsunderstödet utgå med två separata utbetalningar, delvis 

motiverat av att detta skulle säkerställa att kvinnan fullföljde sina plikter som moder. Man ville 

vidare bereda möjligheter för modern att vara hemmavarande med sitt späda barn. Hirdman har 

bland annat pekat på hur man genom ekonomiska incitament förmådde kvinnor att föda fler barn, 

och på så vis ämnade stärka den traditionella kvinnorollen som hemmavarande (hus)mor. Det är 

emellertid svårt att påstå att den kontanta understödsverksamheten sakkunniga föreslog, uteslutande

var ett sätt på vilket man ämnade förstärka kvinnans roll i hemmet och kvinnans roll som moder. 

Snarare skulle jag vilja påstå att den minskande nativiteten och bristerna på spädbarns- och 

mödravårdens område, vilka omnämndes flertalet gånger i utredningen, till stor del låg till grund för

förslaget. 

     Beträffande förslaget till en inkomstersättning för förvärvsarbetande kvinnor i samband med 

barnsbörd, utformades denna enbart på grund av arbetsförbudet för kvinnor verksamma inom den 

fabriksmässiga industrin. Den skulle endast tillfalla kvinnor vilka tvingades till ledighet i samband 

med barnsbörd, och inte utsträcka sig till övriga förvärvsarbeterskor. I behovsmotiveringen till 

förslaget omnämns inte någon ambition att underlätta för vissa kvinnor att kombinera 

förvärvsarbete och moderskap; istället poängteras vikten av vila för att kvinnan i fråga skulle kunna 

uppfylla sina moderskapsplikter. Detta ger intrycket av att inkomstersättningen egentligen inte 

handlade om att stärka kvinnan ekonomiskt, utan om att tillförsäkra sig om att hennes roll som 

moder inte äventyrades genom förvärvsarbete direkt efter barnsbörd. Här vill jag påstå att 

husmoderskontraktet framträder.

    Vad den vidare behovsmotiveringen till båda lagförslagen beträffar, talade man primärt i termer 

av att understödsverksamhet och arbetsinkomstersättning var för samhällets bästa, eftersom detta 

möjliggjorde för mödrar att, utan ekonomiska bekymmer, ta den tid de behövde för återhämtning 
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och vila. Genom understödsverksamhet skulle man säkra folkhälsan och minska 

spädbarnsdödligheten, reducera antalet illegala fosterfördrivningar, och i förlängningen öka 

nativiteten. Huruvida utredningen i fråga hade någon jämställdhetsambition, är tveksamt. Emedan 

man i anslutning till debatten kring införandet av en inkomstersättning i relation till arbetsförbudet 

framhöll att det var uppenbart att det allmänna borde understödja de från arbetet avstängda 

kvinnorna ekonomiskt, lyfts samhällets intressen, befolkningsutvecklingen och folkhälsan fram som

huvudsakliga anledningar till förslagen. Ett arbetsförbud utan någon inkomstersättning äventyrade 

modern och barnets försörjning, och satte käppar i hjulen för kvinnans möjlighet att unna sig vila.114

Inget explicit slag slås emellertid för kvinnans rättigheter eller ökad ekonomisk jämlikhet med 

mannen.

SOU 1936:15 - Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp

Översikt

1931 trädde två former av understödsverksamhet i kraft i samband med sjukkassereformen.115 Den 

ena var en moderskapshjälp vilken utbetalades via erkända sjukkassor till kvinnor vilka varit 

medlemmar i minst 270 dagar direkt före barnsbörd. Den andra, ett resultat av utredningen 1929, 

var ett kontant moderskapsunderstöd förenat med behovsprövning för kvinnor vilka inte var 

sjukkassemedlemmar, och var förenat med ett krav på att kvinnan som gjorde anspråk på 

understödet hade ett beskattningsbart belopp som understeg 500 kronor. För kvinnor som varit 

verksamma inom yrken vilka omfattades av arbetsförbudet under sammanlagt fyra månader av det 

halvår som föregick förlossningen, skulle hjälpen utgå under en tid om högst 56 dagar. Understödet 

utbetalades per dag, med summa motsvarande det erkända sjukkassor erhöll i statsbidrag för 

utbetalade av moderskapshjälp.116

     På uppdrag av Befolkningskommissionen tillsattes en delegation bestående av ordförande Ivar 

Österström (folkpartiet), medicine doktor Andrea Andreen-Svedberg och fru Disa Västberg 

(socialdemokraterna), vilka hade till uppdrag att utreda understödsverksamheten som trätt i kraft 

1931. Under utredningens slutbetänkande deltog samtliga av kommissionens ledamöter. I 

betänkandet, omfattande 78 sidor inklusive bilagor, som överlämnades den 9 januari 1936, föreslog 

delegationen en reformering av de erkända sjukkassornas moderskapshjälp likväl som av 

moderskapsunderstödet. Betänkandet innehåller dels ett förslag till förordning om 

moderskapspenning och mödrahjälp, dels förändringar i befintliga förordningar och lagar, vilka 

114 SOU 1929:28, s. 169.
115 Enligt sjukkassereformen som genomfördes 1931 skulle på varje ort endast finnas en sjukkassa som erhöll 

statsbidrag. Dessa sjukkassor benämndes erkänd sjukkassa, och meddelade moderskapshjälp. 
116 Svensk författningssamling. SFS 1931:281, Kungl. Maj:ts förordning om moderskapsunderstöd den 26 juni 1931.
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relaterar till förordningsförslaget. Här rör det sig bland annat om ett förslag till ändring i lagen om 

samhällets barnavård och ungdomsskydd, förslag till ändrad lydelse i lagen om barn utom 

äktenskap, ändrad lydelse i barnmorskereglementets 23 och 29 paragraf, likväl som ändrad lydelse 

angående erkända sjukkassor.

Lagförslag och behovsmotivering

Flertalet problem och behov låg till grund för de förslag som framlades i betänkandet. Dessa kan 

kortfattat benämnas vara 1) de erkända sjukkassornas moderskapshjälp samt 

moderskapsunderstödets otillräcklighet och de otillfredsställande principerna på vilka dessa var 

uppbyggda, och 2) det kommissionen lyfte som de ”samhällsonda”117 illegala fosterfördrivningarna, 

som enligt utredningen till antalet uppgick till uppskattningsvis mellan 10 000 och 20 000 per år.118 

Dessa aborter, utförda av icke-medicinska skäl, betraktades som samhällsonda av den anledning att 

de ansågs utgöra en bidragande orsak till den minskande nativiteten, vilken 

Befolkningskommissionen tillsatts för att råda bot på. Båda dessa behov, eller anledningar till en 

reformering av den befintliga understödsverksamheten, bottnade i ett ekonomiskt understödsbehov 

vilket enligt kommissionen inte tillgodosågs genom existerande understödsanordningar. 

     Bristfälligheten i 1931 års moderskapsskydd, vilken dels betalades ut via sjukkassorna i form av 

moderskapshjälp, och dels i form av ett moderskapsunderstöd till kvinnor som inte tillhörde 

sjukkassa, hänvisades till dess tillämpning och vad som utvecklats till att bli praxis i 

understödssammanhang. Majoriteten av de kvinnor som tillhörde erkänd sjukkassa (vilka erhöll 

statsbidrag om de meddelade moderskapshjälp) erhöll ett bidrag på 2 kronor om dagen i 42 dagar 

vid barnsbörd. För kvinnor som stod utan sjukkassa utföll moderskapsunderstöd med 1 krona om 

dagen, i majoriteten av fallen endast under 30 dagar. För dessa kvinnor tillkom dessutom en 

ansökningsavgift à 2 kronor, vilket innebar att de i realiteten endast erhöll 28 kronor i understöd. 

För industriarbeterskor vilka omfattades av arbetsförbudet enligt skyddslagen från 1912, stadgades 

att understödet skulle utbetalas under max 56 dagar, men endast i 281 av 40 096 fall under 1934 

hade så gjorts. Detta innebar, att de kvinnliga medlemmarna i sjukkassa åtnjöt ett betydligt mer 

generöst bidrag än icke-medlemmar. Dessutom krävdes för moderskapsunderstöd ett 

beskattningsbart belopp understigande 500 kronor.119 Kommissionen framhöll, i samband med 

inkomststrecket och det faktum att 34 000 barnaföderskor, enligt beräkningarna i utredningen, stod 

utan understöd eller annan hjälp år 1934, att det måste: 

117 SOU 1936:15. Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp, avgivet av Befolkningskommissionen 
den 9 januari 1936. s. 34. 

118 SOU 1936:15. s. 28. 
119 SOU 1936:15. s. 8-9.
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[…] betraktas såsom föga tillfredsställande, att möjligheten att 

erhålla en tillräcklig hjälp vid barnsbörd är knuten till ett system, 

som även under de mest gynnsamma förhållanden med nödvändighet 

utesluter vissa kvinnor från sådan möjlighet120

De sjukförsäkrade kvinnorna (hit räknade kommissionen de bättre ställda, vilka hade råd att betala 

medlemsavgift till erkänd sjukkassa) behövde enligt understödsverksamheten som trätt i kraft 1931,

inte genomgå någon behovsprövning i samband med utbetalning av moderskapshjälp, medan de 

kvinnor som ansökte om moderskapsunderstöd, däribland de fattigaste, blev föremål för dylik 

prövning. Kommissionen framhöll även att i realiteten erhöll sjukkassemedlemmarna mer i 

statsbidrag.121 Med anledning av bland annat dessa orättvisor, ville kommissionen separera 

sjukkassorna från understöd i samband med barnsbörd; i detta sammanhang lyftes även att 

sjukkassorna själva gett uttryck för en vilja att befrias från moderskapshjälpen. Ett upphävande av 

det gamla systemet förespråkades med andra ord i betänkandet.122 Frågan man här var tvungen att 

ställa sig var dock om detta var realiserbart utan att riskera att orsaka allt för stora men för 

sjukkasserörelsen. Skulle inte benägenheten för kvinnor att ansluta sig till erkänd sjukkassa minska 

om moderskapshjälpen bortföll? Som svar på frågan lyfte kommissionen fram att 

moderskapshjälpens förening med kassorna innebar att de kvinnliga medlemmarna fick förmåner 

som männen inte fick, trots att de extra kostnaderna förenade med moderskapshjälpen fördelades 

lika på samtliga medlemmar. Ett borttagande av moderskapshjälpen skulle innebära likställdhet 

mellan kvinnliga och manliga medlemmar, och inga extra kostnader för männen vilka inte kunde 

åtnjuta några extra förmåner. Emedan bortfallet av hjälpen möjligen kunde bidraga till minskad 

benägenhet för kvinnor att ansluta sig till erkänd sjukkassa, kunde den simultant innebära att mäns 

intresse ökade, vilket skulle väga upp för ett eventuellt minskat antal kvinnliga medlemmar.123

     För att råda bot på dessa uppenbara orättvisor och tillkortakommanden i den befintliga 

understödsverksamheten vilken dels gav kvinnliga sjukkassemedlemmar betydligt mer omfattande 

understöd än icke-medlemmar i samband med barnsbörd, och dels enligt kommissionen kom allt för

få kvinnor till godo, framlade Befolkningskommissionen i betänkandet ett huvudsakligt lagförslag. 

Detta var benämnt Förslag till förordning om moderskapspenning och mödrahjälp. Man föreslog 

120 SOU 1936:15. s. 18. 
121 SOU 1936:15. s. 19. 
122 Det fanns även en tanke på att göra moderskapsförsäkringen via sjukkassa obligatorisk, en lösning som 

diskuterades i utredningen. På så vis skulle man komma undan olikheterna i moderskapshjälpen via sjukkassorna 
och moderskapsunderstödet för de oförsäkrade. Detta ansågs emellertid inte vara möjligt att genomföra förrän 
sjukförsäkringen som helhet gjordes obligatorisk. Se SOU 1936:15. s. 19. 

123 SOU 1936:15. s. 20-21.
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två nya understödsanordningar som skulle ersätta det befintliga moderskapsskyddet från 1931.124

     För det första presenterades ett förslag till ett reformerat kontantunderstöd, en 

moderskapspenning. Moderskapspenningen skulle, enligt förslagets första paragraf, utgå med 75 

kronor till barnaföderska efter nedkomst, och finansieras av statsmedel.125 Beloppet på 75 kronor 

sattes inte för att kommissionen räknade med att summan skulle kunna täcka alla kostnader 

förenade med barnsbörd, tvärtom framhöll kommissionen, efter en approximativ beräkning, att 

kostnaderna i själva verket uppgick till omkring 100 kronor, i likhet med vad sakkunniga inom 

Socialdepartementet beräknat 1929.126 Kommissionen menade emellertid att en i stort sett 

ovillkorad utbetalning på 100 kronor till alla barnaföderskor skulle innebära allt för stora utgifter för

staten, vilket vid denna tidpunkt inte ansågs vara möjligt att genomdriva.127 

     Enligt kommissionen skulle moderskapspenningen à 75 kronor tillfalla alla kvinnor med svenskt

medborgarskap, oberoende av hennes beskattningsbara belopp. Undantagna var endast de kvinnor 

som var antagna till stadigvarande försörjning av fattigvården, kvinnor intagna till tvångsarbete, på 

straffanstalt och dylikt, vilket stadgades i förordningsförslagets tionde paragraf om allmänna 

bestämmelser.128 Någon direkt ansökan om penningen skulle inte krävas, istället förordades att den 

barnmorska eller läkare som biträtt vid förlossningen skulle anmäla om detta till statens familje- och

barnavårdsnämnd, som sedan hade att besluta om utbetalning av moderskapspenning. Om sådan 

anmälan ej skett, kunde barnaföderskan själv anmäla om förlossning, förutsatt att hon infogade ett 

intyg därom av distriktsbarnmorskan. Ingen behovsprövning skulle tillämpas för erhållande av 

moderskapspenning.129 Några större summor skulle nämligen enligt kommissionen inte sparas 

genom att sätta en övre gräns för vilka som kunde komma i åtnjutande av moderskapspenningen. 

Däremot var man öppen för att välbärgade kvinnor kunde avstå utbetalningen. Kommissionen 

uppskattade att cirka 87 000 kvinnor årligen skulle omfattas av moderskapspenningen.130

     För det andra presenterades en understödsform vilken kommissionen benämnde mödrahjälp. 

Mödrahjälpen var i förordningsförslaget annorlunda utformad än den föreslagna 

moderskapspenningen. Denna mödrahjälp skulle, enligt femte paragrafen, första stycket i 

förordningsförslaget, tillfalla barnaföderska, som på grund av havandeskapet eller barnsbörden 

hamnade i en trängande ekonomisk situation och således var i behov av extra understöd. 

Mödrahjälpen skulle, till skillnad från moderskapspenningen, inte lämnas med ett fixt kontant 

124 SOU 1936:15. s. 64-66.
125 SOU 1936:15. s. 64. 
126 SOU 1929:28. s. 157.
127 SOU 1936:15. s. 21-22.
128 SOU 1936:15. s. 65.
129 SOU 1936:15. s. 64. 
130 SOU 1936:15. s. 24, 62.
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belopp, utan utbetalas så som ansågs lämpligast i varje enskilt fall; det kunde röra sig om en eller 

flera utbetalningar, alternativt utgå in natura131. Huruvida hjälpen lämnades i kontanter eller in 

natura, skulle enligt kommissionen bestämmas av kvinnans karaktär och hjälpens ändamål, men 

också av huruvida den utformades som ett bidrag eller ett lån. Kommissionen framhöll att den 

vanligaste mödrahjälpsformen skulle vara av bidragskaraktär, men ”då anledning därtill finnes”132 

lämnas i form av ett lån vilket i sådant fall förväntades betalas tillbaka inom en tvåårsperiod. I de 

fall där mödrahjälpen erhölls som lån, skulle möjligheten för kvinnan att själv disponera pengarna 

vara större än om den lämnades i form av bidrag.133 Vidare var mödrahjälpen, med anledning av att 

den inte tillföll alla utan förutsatte ett ekonomiskt nödläge (och en viss behovsprövning därtill), 

större än den mer allmänna moderskapspenningen, och skulle utgå med ett maxbelopp på 300 

kronor, varav högst 200 kronor före förlossningen. Beloppets maxgräns sattes för att även den minst

bemedlade kvinnan skulle kunna erhålla nog understöd för sitt livsuppehälle.134 Den genomsnittliga 

årslönen för en kvinnlig arbetare uppgick 1934 (när bristfälligheten i den befintliga 

understödsverksamheten konstaterats, se ovan) till cirka 130 kronor per månad, vilket innebar att 

maxbeloppet för mödrahjälpen motsvarade mer än två månadslöner.135 Kommissionen beräknade i 

utredningen att cirka 10 000 kvinnor årligen skulle göra anspråk på mödrahjälpen, och att det 

genomsnittliga beloppet skulle landa på cirka 200 kronor per kvinna.136

     Ansökan om mödrahjälp, inte enbart anmälan därom som för moderskapspenningen, skulle göras

till den föredragande som tillsatts på uppdrag av den kommunala barnavårdsnämnden. 

Föredraganden, vilken i Förslaget till lag om ändring i lagen om samhällets barnavård och 

ungdomsskydd skulle vara en ”lämplig kvinna”137, hade att skyndsamt verkställa en utredning 

131 Hjälpen kunde lämnas i form av exempelvis varor, om det fanns en risk att gift kvinnas make skulle missbruka 
pengarna, eller om hjälpen avsåg täcka hyra för barnaföderskans boende, tillfalla dem som inhyste henne. Se SOU 
1936:15. s. 42.  

132 SOU 1936:15. s. 41.
133 SOU 1936:15. s. 42. 
134 SOU 1936:15. s. 39, 64-65.
135 Socialstyrelsen, Lönestatistisk årsbok för Sverige 1934. Stockholm, 1934. s. 52.  

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-for-
Sverige-1934.pdf (hämtad 2017-04-19)

136 SOU 1936:15. s. 63. År 1938 uppgick emellertid antalet kvinnor vilka erhållit mödrahjälp till 34 265, motsvarande 
mer än en tredjedel av årets barnaföderskor. Se Socialstyrelsen, Sociala meddelanden. Årg. 1939. s. 337. 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden
%201939%201-6.pdf (hämtad 2017-03-30)

137 SOU 1936:15. s. 68. Lagförslaget till ändring i lagen om samhällets barnavård och ungdomsskydd innefattade 
ändrad lydelse av den åttonde paragrafen, likväl som en ny underrubrik till paragraf 19, i vilken även tillades tre 
paragrafer, 19a, 19b och 19c. Barnavårdsnämnder fanns i (nästan) alla Sveriges kommuner. Kommissionen föreslog 
att dessa skulle handha ärenden gällande mödrahjälpen. Nämnderna skulle organiseras i barnavårdsförbund på 
länsnivå, där samtliga nämnder inom respektive län skulle inkluderas. Inom den kommunala barnavårdsnämnden 
skulle en föredragande finnas, vilken hade att ta emot ansökning och verkställa utredningar om mödrahjälpen. 
Handlingarna skulle sedermera sändas till den statens familje- och barnavårdsnämnd. Inom varje barnavårdsförbund 
på länsnivå skulle ett barnavårdsombud finnas, vilken dels skulle biträda den föredragande, och fungera som 
medlare mellan de olika organen. Se SOU 1936:15. s. 54-58.
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rörande ansökan, till vilken barnavårdsnämnden sedermera skulle giva ett utlåtande. Handlingarna 

skulle därefter sändas till statens familje- och barnavårdsnämnd, vilka beslutade om mödrahjälpen. I

detta beslut skulle även anges vilka behov hjälpen avsåg täcka.138 En viss regressrätt, det vill säga 

rätt att kräva ersättning, gentemot barnafadern stadgades i nionde paragrafen i förordningsförslaget, 

i de fall där mödrahjälpen utgått i bidragsform och avsåg moderns underhåll. Detta underhållsbidrag

skulle, egentligen, betalas antingen av barnaföderskans man i händelse av att hon var gift, eftersom 

giftermålsbalken från 1921 stadgade underhållsskyldighet mellan äkta makar, alternativt av fadern 

till barnet om kvinnan var ogift, enligt lagen om barn utom äktenskap. Regressrätten kunde 

emellertid, enligt samma paragraf, andra stycket, eftergivas.139

     Befolkningskommissionens fertilitetsökningsambitioner framkommer tydligt i utredningen, och 

härrör till problematiken kring de illegala aborterna. Detta diskuterades i synnerhet i relation till 

nödställda mödrar, det vill säga dem som kunde bli föremål för den mödrahjälp kommissionen 

föreslog. Det stora antalet illegala fosterfördrivningarna i Sverige, de man beräknade uppgå till 

någonstans mellan 10 000 och 20 000 årligen, var på intet sätt kompatibla med strävan efter att öka 

födelsetalen. Enligt en undersökning, förvisso liten i omfattning och inte fullt representativ för hela 

den svenska befolkningen, genomförd av Abortkommittén140, påvisades att många kvinnor gjorde 

abort av ekonomiska skäl; för ogifta förstföderskor rörde det sig om 34.8% av de tillfrågade, och för

ogifta omföderskor 43.6%. Även om undersökningen endast omfattade 701 kvinnor, menade 

Abortkommittén, mot bakgrund av resultaten, att det var av vikt att införa åtgärder som underlättade

för familjebildning och försörjning av barn, likväl som att sprida kunskap om att ekonomisk hjälp 

var möjlig att få. De framhöll även att någon typ av särskild anordning borde införas för 

förvärvsarbetande ogifta barnaföderskor, speciellt för kvinnor vilka arbetade inom yrkesområden 

där havandeskap riskerade att utestänga henne från arbete.141 I samband med detta framhöll 

Abortkommittén även, att det inte var omöjligt att tänka sig att det kunde finnas situationer där 

abort var befogat, alltså att det under vissa omständigheter skulle kunna legaliseras. Detta rimmade 

illa med Befolkningskommissionens visioner, och även om kommissionen i flera avseenden höll 

med kommittén, ställde de sig inte bakom någon abortlegalisering i utredningen.142 Istället, med 

stöd av att så många kvinnor valde att göra abort av ekonomiska skäl, ägnade man sig åt att 

fokusera på ekonomiska åtgärder och understöd för att minska benägenheten att göra abort. I detta 

avseende framhölls återigen den yrkesarbetande kvinnans extra sårbara situation, eftersom 

barnafödande för henne inte bara innebar ökade utgifter utan även förlorad arbetsinkomst, även om 

138 SOU 1936:15. s. 64-65. 
139 SOU 1936:15. s. 65. 
140 Tillsattes 1934 för att utreda frågan om abortlagen, och huruvida abort i vissa avseenden skulle kunna legaliseras. 
141 SOU 1936:15. s. 28-30.
142 SOU 1936:15. s. 30, 33-34.
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kommissionen inte framlade något förslag i detta sammanhang gällande inkomstersättning. Den 

ogifta kvinnans prekära situation lyftes också i samband med att kommissionen betonade att inte 

bara direkta ekonomiska skäl, relaterade till de ökade kostnaderna i omedelbar anslutning till 

barnsbörd, låg till grund för fosterfördrivningar, utan även en rädsla för hur den långsiktiga 

försörjningen skulle lösas.143 Var kvinnan i fråga både ogift och förvärvsarbetande, kan man här 

tänka sig att tillståndet var än mer bekymmersamt. Ändå skulle, som framhållits, den föreslagna 

mödrahjälpen utgå i lika utsträckning till både gift och ogift, förvärvsarbetande och icke-

förvärvsarbetande, men förutsatte en individuell behovsprövning som moderskapspenningen inte 

gjorde.

     Vidare beträffande gifta och ogifta kvinnor, menade kommissionen att de föreslagna åtgärderna 

på understödsverksamhetens område skulle kunna tillkomma alla kvinnor i lika utsträckning, 

eftersom samhällets skyldigheter gentemot barnaföderskor var lika stort, oberoende av kvinnans 

civiltillstånd. Emellertid underströks även i detta sammanhang den ogifta kvinnans mer sårbara 

ställning eftersom hon, till skillnad från den gifta kvinnan, inte hade en make att falla tillbaka på.144 

Kvinnans civiltillstånd diskuterades alltså i relation till behovet av ett extra ekonomiskt understöd, 

men påverkade inte huruvida hon inkluderades eller exkluderades i förordningsförslaget.

     Som framkommit riskerade kvinnans civiltillstånd att påverka hennes ekonomiska situation i 

samband med barnsbörd. Detta uppmärksammades i utredningen, där kommissionen diskuterade  

risken att ogift barnaföderska på grund av sitt havandeskap riskerade att hamna i en sämre 

ekonomisk ställning än mannen som var fader till barnet, om inte åtgärder vidtogs. Detta togs upp i 

samband med mödrahjälpens utformning och behovsprövningen i anslutning till densamma. Här 

framhölls att barnafadern enligt lagen om barn utom äktenskap hade bidragsskyldighet under sex 

veckor före till sex veckor efter förlossningen, och att han vid komplikationer relaterade till 

havandeskapet kunde bli bidragsskyldig i som längst fyra månader före till nio månader efter 

förlossningen. Emellertid, menade kommissionen, kunde faderskapet vara omtvistat eller oklart, och

i sådant fall riskerade underhållsbidraget att utebli. Kommissionen poängterade i sammanhanget att 

”det väsentliga är, att modern bringas hjälp, när hon är i behov därav.”145 På grund av svårigheter 

förenade med att få ut detta underhållsbidrag, ett problem som uteslutande riskerade att drabba 

ogifta mödrar, menade kommissionen att det var av vikt att kvinnan, som var ekonomiskt nödställd 

på grund av havandeskap och barnsbörd, inte hamnade inom fattigvården. Fick hon bidrag därifrån 

blev hon senare ersättningsskyldig till fattigvårdssamhället, men inte mannen som var fader till 

hennes barn, vilket gjorde att hon hamnade i en sämre, primärt ekonomisk, ställning. Därför var det 

143 SOU 1936:15. s. 34-36.
144 SOU 1936:15. s. 36, 22. 
145 SOU 1936:15. s. 37. 
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av vikt att kvinnan kunde få hjälp som inte var av fattigvårdskaraktär.146 

     Överhuvudtaget var kommissionen noga med att dra en tydligt avgränsande linje mellan 

fattigvård och mödrahjälp, och även med att sätta gränser för den föreslagna mödrahjälpens 

omfattning. En ogift, ensamstående kvinna i ekonomiskt nödläge vid barnsbörd, även om den 

ekonomiska krissituationen bara delvis orsakats av havandeskapet, skulle erhålla mödrahjälp istället

för fattigvård, en mödrahjälp som då avsåg täcka hela hennes understödsbehov. En gift kvinna, 

exempelvis med en sjuk make, vars familj fick fattigvård, skulle emellertid erhålla mödrahjälp som 

enbart avsåg täcka hennes behov, medan resten av familjen skulle fortsätta åtnjuta fattigvård.147 

Havandeskap skulle inte riskera att bli en orsak till en försämrad ekonomisk situation för kvinnan i 

fråga men heller inte användas för att försörja en hel familj. Kommissionen ville heller inte att den 

havande kvinnan eller nyblivna modern skulle bli ersättningsskyldig (såvida mödrahjälpen inte gavs

i form av ett lån, vilket den endast skulle göra där kvinnan ansågs förmögen att betala tillbaka). 

     Kommissionen framhöll tydligt, att inga extra åtgärder eller speciella förhållanden skulle gälla 

för kvinnor vilka för sitt livsuppehälle var beroende av sitt förvärvsarbete, det vill säga, de framlade

inga förslag som berörde ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kommissionen påpekade emellertid 

att en dylik anordning vore på sin plats. Vidare menade kommissionen att det givetvis vore önskvärt

om en kvinna, som i vanliga fall livnärde sig på sitt arbete, kunde återgå till detta så snart som 

möjligt efter nedkomst, men fortfarande ha barnet i sin vård. Här, menade kommissionen, krävdes 

åtgärder i syfte att bereda möjligheter för förvärvsarbetande mödrar att kombinera moderskap och 

arbete. Men inte heller på detta område framlade kommissionen några förslag, istället påpekas att 

barnkrubbor och storbarnkammare148 fanns i ett antal större städer och industrisamhällen, men att 

mer behövde göras på detta område.149

     I övrigt framhöll kommissionen vikten av att modern inte skulle leva under dåliga eller 

ogynnsamma förhållanden vid barnsbörd, eftersom fysiska och psykiska påfrestningar riskerade att 

leda till men både för henne och barnet. Att skapa tillfredsställande förhållanden var mödrahjälpens 

och moderskapspenningens yttersta syfte enligt kommissionen, och att tillfredsställa behoven hos 

den nyblivna modern menade man var av väsentlig betydelse för samhället. 

Delsammanfattande analys

Befolkningskommissionen överlämnade ett betänkande rörande moderskapspenning och 

mödrahjälp den 9 januari 1936, vilken syftade till en reformering av den moderskapshjälp via 

146 SOU 1936:15. s. 37-38.
147 SOU 1936:15. s. 49.
148 Äldre benämningar/former av daghem/förskola.
149 SOU 1936:15. s. 47.
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erkända sjukkassor och det moderskapsunderstöd till icke-försäkrade som trätt i kraft 1931. Mot 

bakgrund av att moderskapsskyddet som införts vid 1930-talets början ansågs otillfredsställande i 

sin omfattning, tillämpning och praxis, föreslog Befolkningskommissionen att nya 

understödsåtgärder skulle införas. Det gällde dels en moderskapspenning vilken skulle utbetalas 

med 75 kronor till alla barnaföderskor vilka var svenska medborgare, oberoende av beskattningsbart

belopp, med endast ett fåtal undantag för kvinnor antagna till stadigvarande försörjning av 

fattigvården likväl som kvinnor antagna till tvångsarbete och dylika anstalter. 

Moderskapspenningen avsåg täcka de flesta kostnader förenade med barnsbörd. Utöver denna 

föreslagna moderskapspenning skulle en mödrahjälp införas. Detta förslag framlades i huvudsak 

mot bakgrund av de illegala aborter, uppskattningsvis 10 000 till 20 000 per år, vilka av 

kommissionen betecknades som samhällsskadliga. För att åtnjuta mödrahjälp krävdes en viss 

behovsprövning och att barnaföderskan i fråga hamnat i ett ekonomiskt nödläge. Mödrahjälpen 

skulle utgå med max 300 kronor, varav högst 200 kronor kunde utgå före förlossningen. Hjälpen 

skulle huvudsakligen lämnas i form av ett bidrag, men där anledning fanns kunde den utgå i form av

ett lån, och skulle då återbetalas inom en tvåårsperiod. 

     Någon direkt åtskillnad gällande möjligheten att åtnjuta mödrahjälpen för gifta respektive ogifta 

barnaföderskor, eller för förvärvsarbetande respektive icke-förvärvsarbetande, gjordes inte av 

kommissionen. Däremot framhölls att ogifta kvinnor, i synnerhet om de dessutom förvärvsarbetade 

för sitt livsuppehälle, riskerade att hamna i en mer prekär situation i samband med havandeskap och

barnsbörd än den gifta kvinnan. Något förslag för införandet av en inkomstersättning föreslogs 

emellertid inte i betänkandet. Likväl påpekade kommissionen att det vore av vikt att underlätta för 

mödrar att kombinera förvärvsarbete med vård av barn; i vissa större städer likväl som i vissa 

industristäder fanns redan barnkrubbor och storbarnkammare, men på detta område behövde mer 

göras. Några förslag till åtgärder på området presenterade kommissionen emellertid inte. Däremot 

ger lagförslagen uttryck för en ambition att underlätta för nyblivna mödrar att erhålla tillräcklig 

ekonomisk hjälp, om man jämför förslaget om moderskapspenning med det redan genomförda 

moderskapsunderstödet.

     Hur kan man då koppla denna utredning och dess lagförslag till Hirdmans husmoderskontrakt? 

Förslagen Befolkningskommissionen presenterade utformades i huvudsak för att råda bot på de 

sjunkande födelsetalen och för att reformera den befintliga understödsverksamheten. Man ville även

minska antalet illegala fosterfördrivningar, och frågan är om man i det avseendet kan tänka sig att 

husmoderskontraktet kommer till uttryck. Fler kvinnor behövde föda fler barn och färre kvinnor 

behövde utföra aborter för att man skulle komma till bukt med de minskande födelsetalen. Genom 

ekonomiskt understöd skulle man åtgärda båda dessa. Befolkningskommissionen diskuterade 
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emellertid en inkomstersättning, trots att något dylikt förslag inte lades fram i detta sammanhang. 

Man poängterade vikten av att en arbetande kvinna så snart som möjligt efter barnsbörd kunde 

återgå till sitt arbete. Avsaknaden av förslag till åtgärder på detta område, gör dock utredningen 

delvis kompatibel med husmoderskontraktet; inga föreslagna åtgärder för att underlätta 

kombinationen mellan förvärvsarbete och mödraskap framfördes, varken i form av en 

arbetsförtjänstersättning eller genom utökad barnomsorg. De förslag som lades fram, syftade i 

huvudsak till att minska antalet illegala fosterfördrivningar och var på så vis ett medel för att få 

kvinnor att föda fler barn. 

     Men frågan är om detta verkligen var ett sätt på vilket man ämnade förstärka kvinnans 

traditionella roll, eller om det uteslutande var en åtgärd man ville genomföra för att råda bot på 

befolkningskrisen. Enligt min mening, bör förslagen ses som ett uttryck för det sistnämnda. 

Emellertid gör moderskapsnormen sig påmind i utredningen, genom den uteslutande fokuseringen 

på moderns omvårdnadsansvar. Någon tanke på att fadern till barnet skulle dela denna omsorgsplikt

ges inte uttryck för.

     I relation till Hirdmans teorier om konflikter mellan könen, är det intressant att i sammanhanget 

lyfta fram och belysa det faktum att kommissionen uttryckligen påpekade att moderskapshjälpen 

borde verka fristående från sjukkassorna, så att kvinnor inte skulle komma i åtnjutande av förmåner 

män inte fick ta del av. Detta exemplifierar, åtminstone delvis, att kvinnor bara kunde integreras på 

mansdominerade områden ”som män”, det vill säga, de borde inte få några privilegier som männen 

inte fick, trots att det i många avseenden, i synnerhet om barnaföderskan var ogift, endast var 

kvinnan som drabbades av arbetsförbud och ekonomiska svårigheter vid barnsbörd. 

SOU 1938:13 - Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga 

skydd vid äktenskap och barnsbörd

Översikt

Vid 1937 års riksdag beslutades om förändringar i den befintliga understödsverksamheten för 

mödrar som trätt i kraft 1931. Moderskapshjälpen via sjukkassa upphävdes inte så som 

Befolkningskommissionen föreslagit 1936, men reformerades på så vis att den nu skulle utgå med 

ett engångsbelopp, istället för en summa per dag. Moderskapsunderstödet till kvinnor vilka ej var 

medlemmar av erkänd sjukkassa, förändrades så att gränsen för det beskattningsbara beloppet 

höjdes från 500 till 3000 kronor, och understödet, nu benämnt moderskapspenningen, skulle utfalla 

med 75 kronor efter en generell behovsprövning. Även kvinnliga sjukkassemedlemmar, som via 

sjukkassa fick 110 kronor i moderskapshjälp, kunde göra anspråk på moderskapspenningen. Den 
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mödrahjälp Befolkningskommissionen föreslagit i betänkandet 1936 blev också realitet, och skulle 

utgå som ett bidrag eller ett lån, till kvinnor som var i behov därav. Individuell behovsprövning 

skulle tillämpas för mödrahjälpen, och utgå oberoende av huruvida kvinnan också erhöll 

moderskapshjälp via sjukkassa.150 

     Den 25 maj 1938 överlämnade Befolkningskommissionen ett betänkande framarbetat av en 

delegation bestående dels av doktor Andrea Andreen (som också deltog i framläggandet av 

betänkandet 1936) och herr Johan Persson (socialdemokraterna) vilka ingick i kommissionen, och 

dels av tre sakkunniga vilka också tillkallats. Dessa var aktuarien i Pensionsstyrelsen fru Hedvig 

Dernby, som även var ordförande i Föreningen kvinnor i statens tjänst, fru Elvira Wedberg 

(socialdemokraterna) samt ledamoten av riksdagens första kammare Karl Wistrand (högern). Under 

utredningens slutbehandling deltog hela Befolkningskommissionen, exklusive Gunnar Myrdal.151 

Utredningen omfattar 52 sidor, inklusive bilagor. Kommissionens arbete hade syftat till att utforma 

dels ett lagförslag vilket stadgade ett förbud mot arbetstagares avskedande i händelse av äktenskap, 

havandeskap och barnsbörd, och dels ett förslag till inkomstersättning för förvärvsarbetande 

kvinnor. Någon allomfattande, lagstadgad rätt till ersättning vid inkomstbortfall under den med 

barnsbörd förknippade ledigheten, fanns vid denna tidpunkt inte, även om reformer berörande 

moderskapsunderstödet trätt i kraft 1937. Förslaget angående en arbetsförtjänstersättning föranledde

att delegationen föreslog förändrad lydelse av 32 paragrafen i förordningen om erkända sjukkassor 

samt ändrad lydelse i sjätte paragrafen i kungörelsen angående statsbidrag åt sjukkassor. Likväl 

föreslog kommissionen, i syfte att förbättra förvärvsarbetande mödrars ställning, ändringar och 

tillägg i 17 paragrafen i lagen om arbetarskydd från 1912.152

Lagförslag och behovsmotivering

Inledningsvis problematiserade Befolkningskommissionen det faktum att det produktiva arbetets 

förläggande i allt högre utsträckning utanför hemmet, hade lett till en omvandling av 

familjehushållet, vilket Alva och Gunnar Myrdal också konstaterat fyra år tidigare i Kris i 

befolkningsfrågan.153 I första hand var det männen som tagit steget ut ur hemmen och in på den 

öppna arbetsmarknaden, men i takt med näringslivets industrialisering hade även kvinnor i allt 

större omfattning sökt avlönat arbete på den allmänna arbetsmarknaden. Denna utveckling var 

intimt sammanlänkad med förändrad familjestruktur och sjunkande fertilitet, menade 

150 Kungliga Socialstyrelsen, Sociala meddelanden. Årg. 1937. Nr 7 – Nr 12. Stockholm, 1937. s. 694, 706-707. 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden
%201937%207-12.pdf (hämtad 2017-03-30)

151 SOU 1938:13. s. 5.
152 SOU 1938:13. s. 7-9.
153 Myrdal & Myrdal, 1934. s. 113.
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kommissionen. Den sjunkande fruktsamheten hade också inneburit att den tid under vilken familjer 

hade småbarn i hemmet avsevärt reducerats, vilket i sin tur lett till att behovet av att ha kvinnan 

hemmavarande också minskat. Hemarbetet som helhet hade dessutom, genom moderna hjälpmedel, 

rationaliserats och förenklats. Att sysselsätta en kvinna på heltid endast med hemarbete, menade 

kommissionen, inte längre var möjligt på samma vis som förr.154 Med anledning av ovan nämnda 

förändringar lyfte kommissionen i utredningen att nästan alla vuxna, ogifta kvinnor vilka levde i 

städer eller stadsliknande samhällen, förvärvsarbetade. Därutöver poängterades även att en allt 

större andel yngre kvinnor kvarstannade i förvärvsarbete efter giftermål; gifta kvinnor utgjorde 

under 1910-talet 2,8 % av den kvinnliga arbetskraften, medan motsvarande siffra på 1930-talet var 

10,2 %. Denna ökning fortsatte under 1940-talet, och 1950 utgjorde gifta kvinnor 28,8 % av den 

kvinnliga arbetskraften.155 

     Det faktum att kvinnor i allmänhet hade gjort ett sådant omfattande inträde på arbetsmarknaden 

under 1920- och 1930-talet, menade kommissionen hade gett upphov till två typer av problem. Den 

första, vilken påpekades falla inom Kvinnoarbetskommitténs område, var av arbetsmarknadspolitisk

karaktär och rör efterfrågan på kvinnlig och manlig arbetskraft, likväl som arbetslöshet och 

lönebildning. Den andra problemtypen, vilken relaterade till Befolkningskommissionens ändamål, 

hade att göra med befolkningspolitik och familjesociala problem.156 Kommissionen framhöll att det 

knappast kunde förnekas, att det rådde vissa motsättningar och viss konkurrens mellan 

förvärvsarbete å ena sidan, och äktenskap och barnsbörd å den andra. Emellertid var man här noga 

med att påpeka att man, med tillgänglig statistik, inte kunde avgöra i vilken utsträckning det förra i 

realiteten stod som hinder för det senare. Om ett sådant direkt samband skulle kunna påvisas, 

menade kommissionen på intet sätt att kvinnor borde uteslutas från rätten till förvärvsarbete med 

motivationen att ”[…] vår samhällsutveckling bygger i allt större utsträckning på kvinnors 

arbetsinsats”157, och att ekonomiska hänsyn förbjöd ett sådant förslag; kvinnor kunde inte stängas 

ute från den allmänna arbetsmarknaden utan en sänkt kvalitativ och kvantitativ standard. 26,9 % av 

de svenska kvinnorna förvärvsarbetade trots allt under 1930-talet.158 Även om denna ekonomiska 

hänsyn i utredningen framhölls först, menade kommissionen i det följande att det svenska samhället

byggts upp på ett fundament av personlig frihet. Att frånta kvinnor, eller grupper av kvinnor, den 

här friheten, skulle vara att gå rakt emot denna demokratiska grundsats. Dessutom vore det naivt att 

tro att man genom att utestänga kvinnor från arbetsmarknaden skulle lyckas råda bot på den låga 

154 SOU 1938:13. s. 10-11.
155 Se bilaga 2, tabell 1.
156 SOU 1938:13. s. 11. 
157 SOU 1938:13. s. 11.
158 Se bilaga 2, tabell 2. 
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födelsetalen i landet.159

     Hur skulle man då göra för att underlätta för kvinnor att kombinera det så samhällsviktiga 

förvärvsarbetet med det lika samhällsviktiga moderskapet? Primärt framhöll kommissionen att det 

krävdes en förändrad inställning till de problem som hängde samman med kvinnors 

yrkesverksamhet. Ur befolkningsutvecklingssynpunkt utgjorde det ett huvudbry att många 

arbetsgivare valde att enbart se brister i den kvinnliga arbetskraften, vilket i längden skulle vara 

ohållbart. Ekonomiska hänsyn som grund för skepticism mot kvinnlig arbetskraft, med anledning av

barnafödande, kunde kommissionen förvisso förstå när det gällde små företag med få anställda 

utsatta för hård konkurrens, men för stora företag, allmänna inrättningar och dylikt, kunde 

problemen inte dömas ur en allt för ensidig och snäv ekonomisk synvinkel. En kvinnas civiltillstånd

och eventuella åtaganden i egenskap av moder eller blivande moder, skulle inte få missgynna henne

eller utestänga henne från arbete.160

     För kvinnor, gifta som ogifta, med statsanställning var situationen emellertid relativt gynnsam. 

Sedan Behörighetslagen trätt i kraft 1923 gjordes inte längre någon åtskillnad mellan gifta och 

ogifta kvinnor gällande tillträde till  statstjänst. När betänkandet framlades 1938, fanns heller inga 

avlöningsförfattningar som stadgade olikheter mellan gifta och ogifta kvinnor, och oberoende av 

civiltillstånd hade kvinnor rätt att erhålla statsanställning. Den förlust av lön som förekom i 

samband med ledighet vid havandeskap, var heller inte större än det löneavdrag som tillämpades 

vid sjukdom.161 Här existerade alltså en slags inkomstersättning. Förhoppningen från 

kommissionens sida var att andra arbetsgivare successivt skulle anpassa sig efter det 

ställningstagande i frågan om kvinnlig anställds civiltillstånd så som statsmakten, i egenskap av 

arbetsgivare, gjort.162 

     Det kvantitativt större problemet låg däremot i att komma till rätta med villkoren för kvinnor 

vilka var anställda inom det enskilda näringslivet. I samarbete med Kvinnoarbetskommittén 

verkställde Befolkningskommissionen en undersökning via frågeformulär till diverse arbetsgivare 

vilka sysselsatte ett större antal kvinnor. Resultatet visade att det inom industrin inte hade någon 

större betydelse vad kvinnan hade för civiltillstånd, och endast en minoritet av de tillfrågade 

arbetsgivarna uppgav att kvinnor avskedades i samband med äktenskap, alternativt hade en osäker 

praxis på området.163 Däremot återfanns en mycket negativ inställning till kvinnliga, gifta 

159 SOU 1938:13. s. 11-12.
160 SOU 1938:13. s. 12. 
161 Staten som arbetsgivare tillämpade A-avdrag vid ledighet i samband med barnsbörd, vilket innebar att kvinnan i 

fråga erhöll 80% av sin lön. Befolkningskommissionen hade tidigare föreslagit B-avdrag vid ledighet i samband 
med barnsbörd, vilket hade inneburit att kvinnan endast skulle erhålla 40% av lönen. I detta fall hade staten som 
arbetsgivare gått längre än Befolkningskommissionen föreslagit. Se SOU 1938:13. s. 26. 

162 SOU 1938:13. s. 13-14.
163 SOU 1938:13. s. 14. 
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arbetstagare inom banker och försäkringsbolag. Här måste, enligt kommissionen, en 

attitydförändring gällande kvinnor, i synnerhet i egenskap av barnaföderskor, komma till stånd. 

Eftersom barnafödandet enligt kommissionen var samhälleligt betydelsefullt och för att födelsetalen

var låga, måste man underlätta för kvinnor att stanna kvar i arbete inom det enskilda näringslivet 

oberoende av civiltillstånd.164

     Anledningarna bakom det faktum att försäkringsbolag och banker ställde sig skeptiska till 

användandet av gift kvinna i tjänst, bottnade enligt kommissionen dels i att bolagen ansåg det 

lämpligast att kvinnan efter giftermål stannade i sitt hem, och dels i ett helt konstruerat antagande 

om att gifta kvinnors arbetsförmåga försämrades på grund av splittrade intressen mellan arbete och 

familj. På så vis rättfärdigade bolagen avskedande av kvinnliga anställda vid giftermål. 

Kommissionen framhöll emellertid, att några belägg för dylik intressesplittring inte existerade.165 

Det farliga, menade kommissionen, i att avskeda kvinnor på grundval av civiltillstånd, var att detta 

ledde till att kvinnor tvingades välja mellan förvärvsarbete å ena sidan och äktenskap å den andra, 

vilket, mot bakgrund av de låga födelsetalen, ansågs skadligt för befolkningsutvecklingen.166 

Således behövdes en lagstiftning som förbjöd arbetsgivare att avskeda arbetstagare i händelse av 

giftermål, havandeskap och barnsbörd.

     Ett utkast till ett lagförslag presenterades i utredningen, benämnt Utkast till lag om förbud mot 

arbetstagares avskedande i anledning av äktenskaps ingående, havandeskap och barnsbörd. Enligt 

förslaget skulle lagen äga tillämpning ”å varje rörelse, industriell eller icke”167 där minst fyra 

arbetstagare arbetade för arbetsgivares räkning. Till arbetstagare skulle, enligt förslaget, ej räknas 

medlem av arbetsgivarens familj, befattningshavare i statens eller kommunens tjänst som var 

underkastad ämbetsmannaansvar, befattningshavare i överordnad ställning eller den som avlönades 

enbart genom erhållande av andel av företagets vinst. Arbetstagare på vilken lagen kunde 

appliceras, fick inte avskedas på grund av äktenskap, havandeskap eller barnsbörd enligt förslagets 

tredje paragraf. Om arbetsgivaren avskedade arbetstagare i strid med det som i tredje paragrafen 

stadgades, ägde arbetstagaren rätt till ersättning, under förutsättningen att arbetsgivaren inte kunde 

påvisa att annan anledning än just äktenskap, havandeskap eller barnsbörd legat till grund för 

entledigandet. Ersättningen skulle utgå med löneförmåner för en tid av tre månader.168

     I specialmotiveringen till lagförslaget framhölls att lagen inte bara skulle äga tillämpning på 

kvinnliga anställda utan även omfatta manliga arbetstagare, även om kommissionen var medveten 

164 Här bör förtydligas det outtalade sambandet mellan äktenskap och barnafödande.
165 SOU 1938:13. s. 20-21.
166 SOU 1938:13. s. 20-21.
167 SOU 1938:13. s. 7. 
168 SOU 1938:13. s. 7. 
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om att den i praktiken troligtvis i majoriteten av fallen skulle appliceras på kvinnor. Det framhölls 

emellertid som viktigt att även män inkluderades. Av vikt var också att påpeka, att lagen på intet sätt

skulle hindra arbetsgivare från att avskeda arbetstagare av annan legitim anledning, även om detta 

råkade sammanfalla med någon av de i tredje paragrafen angivna skälen till förbud mot 

avskedande. Någon straffpåföljd för arbetsgivaren för illegitima entlediganden stadgades inte, 

däremot framhölls i fjärde paragrafen att arbetsgivaren blev ersättningsskyldig om avskedandet 

skett i strid mot tredje paragrafen. Kommissionen menade också att lagen om förbud mot 

arbetstagares avskedande borde vara tvingande, och således stadgades i sjunde paragrafen att lagen 

inte kunde sättas ur kraft genom föreskrifter i anställningsavtal.169 

     Även om en dylik lag skulle kunna kringgås av arbetsgivaren genom att framhäva andra skäl till 

entledigandet, menade kommissionen att ett snabbt framläggande av ett lagstadgat förbud skulle 

verka opinionsbildande mot det orimliga i att göra ”[…] en så självklar medborgerlig rättighet som 

ingående av äktenskap beroende av arbetsgivarens mer eller mindre goda vilja.”170 Trots det hade 

kommissionen initialt endast tänkt inkludera havandeskap och barnsbörd som illegitima skäl för 

entledigande i lagförslaget, men i sådant fall hade man riskerat att 1) öppna upp för avskedande 

redan i samband med äktenskap, och 2) eventuellt skapa en opinionsbildande effekt till förmån för 

utomäktenskapliga förbindelser. Lagen avsåg trots allt att även trycka på ”[…] det naturliga 

sammanhanget mellan äktenskap å ena sidan och havandeskap och barnsbörd å den andra.”171

     Den föreslagna lagen om förbud mot arbetstagares avskedande, skulle som omnämnt äga 

tillämpning på både kvinnliga och manliga arbetstagare, med vissa förbehåll rörande vem som 

skulle räknas som arbetstagare. Ytterligare en inskränkning i lagens tillämpning gjordes i dess femte

paragraf, vilken stadgade att arbetstagaren, för att omfattas av lagen, måste ha varit anställd under 

”en icke alltför kort tid.”172 I specialmotiveringen poängterades att en minimitid för anställning i 

detta avseende måste fastslås, och kommissionen exemplifierade genom att framhålla, att utan en 

tidsgräns möjliggjordes att en havande kvinna sökte anställning döljande sitt havandeskap och 

sedan gjorde anspråk på att omfattas av lagen. Således menade kommissionen att arbetstagaren, för 

att omfattas av lagförslaget, måste ha varit anställd minst ett år före äktenskap eller nedkomst.173 

     Förutom lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i händelse av äktenskap, graviditet och 

barnsbörd, diskuterade kommissionen i betänkandet en inkomstersättning för förvärvsarbetande 

kvinnor under den tid de i samband med barnsbörd behövde avstå arbete. I anslutning till detta 

behandlades överhuvudtaget förvärvsarbetande mödrars rättsliga ställning. Ersättning för 

169 SOU 1938:13. s. 29-31.
170 SOU 1938:13. s. 21. 
171 SOU 1938:13. s. 22.
172 SOU 1938:13. s. 31. 
173 SOU 1938:13. s. 31. 
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inkomstbortfall och förbättrade förutsättningar för förvärvsarbetade mödrar, förutsatte ändringar 

dels i lagen om arbetarskydd från 1912 och dels i förordningen om erkända sjukkassor från 1931, 

samt i kungörelsen angående statsbidrag åt sjukkassor från 1931. Ändringarna kommissionen ansåg 

behövde göras i lagen om arbetarskydd, handlade om ett förlängande av rätten till ledighet 174 i 

samband med barnsbörd, från det föregående två veckor före till sex veckor efter förlossningen, till 

att istället omfatta fyra veckor före till åtta veckor efter förlossning. Rätten skulle heller inte 

begränsas till vissa grupper av arbetande kvinnor utan utsträckas till samtliga kvinnliga 

förvärvsarbetare.175 

     Ersättningen för inkomstbortfall skulle enligt kommissionen tillfalla kvinnliga förvärvsarbetare 

vilka var medlemmar i erkänd sjukkassa. Kommissionen ansåg nämligen att de flesta 

förvärvsarbetande kvinnorna hade ekonomisk möjlighet att betala medlemsavgiften. De kvinnor 

som av diverse anledningar inte kunde äga inträde i sjukkassa, exempelvis på grund av sitt 

hälsotillstånd, menade kommissionen skulle få ta del av den befintliga understödsverksamheten, det

vill säga moderskapspenningen som trätt i kraft 1937, i väntan på ytterligare reformer.

     Inkomstersättningen valde kommissionen att benämna utvidgad moderskapshjälp, och skulle 

tillfalla kvinnor vilka 1) varit medlemmar i erkänd sjukkassa minst 270 dagar före barnsbörden, 2) 

erhöll sin huvudsakliga försörjning från sitt förvärvsarbete, och 3) under ledigheten i samband med 

barnsbörd i betydande utsträckning gick miste om lön från sin anställning. Detta innebar exempelvis

att kvinnor med statsanställning, vilka under ledigheten i samband med barnsbörd erhöll 80% av sin

lön, inte skulle omfattas av inkomstersättningen eftersom de ej gick miste om en väsentlig del av sin

inkomst. Enligt förordningen angående förändrade lydelsen av 32 paragrafen i förordningen om 

erkända sjukkassor, skulle ersättningen utgå med fyra kronor om dagen under högst 12 veckor, men 

skulle som regel alltid utgå med minst 110 kronor totalt. Enligt kungörelsen om ändrad lydelse av 

sjätte paragrafen i kungörelsen angående statsbidrag åt sjukkassor, skulle en krona om dagen 

bestridas av sjukkassan och resterande tre kronor utgå av statsmedel. Denna föreslagna utvidgade 

moderskapshjälp skulle enligt kommissionen inte innebära några större skillnader i statens 

totalutgifter. Någon kostnadskalkyl hade man dock inte gjort, eftersom en sådan oundvikligen skulle

behöva innehålla allt för många antaganden.176

     År 1939 trädde lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i samband med äktenskap, 

graviditet och förlossning i kraft, i huvudsak mot bakgrund av den minskande nativiteten och de 

illegala fosterfördrivningarna. Lagen ägde tillämpning på företag med fyra eller fler anställda.177 

174 Observera att det i detta sammanhang talas om rätt till ledighet, inte arbetsförbud. 
175 SOU 1938:13. s. 31-32. 
176 SOU 1938:13. s. 31-33. 
177 Socialstyrelsen, Sociala meddelanden. Årg 1939. Nr 7 – Nr 12. Stockholm, 1937. s. 546.  

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden
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Gällande förslaget om en ersättning för inkomstbortfall åt vissa förvärvsarbeterskor däremot, ställde

sig bland annat Socialstyrelsen skeptiska i ett uttalande 1938, och menade att det:

[…] må till en början framhållas, att ur principiell synpunkt 

måste starkt ifrågasättas lämpligheten av en anordning, 

varigenom staten åtager sig att till arbetstagare utom statstjänst 

utgiva ersättning för mistad avlöning. Redan på denna grund

finner sig styrelsen icke kunna biträda befolkningskommissionens 

förslag i denna del.178

Lagförslaget rörande en generell inkomstersättning blev inte realitet i detta sammanhang.

Delsammanfattande analys 

Två förslag framlades av Befolkningskommissionen i det betänkande som avlades den 25 maj 1938.

Det ena stadgade ett förbud mot arbetstagares avskedande i samband med äktenskap, havandeskap 

och barnsbörd, medan det andra berörde en inkomstersättning för de förvärvsarbetande kvinnor som

under ledigheten en tid före och en tid efter barnsbörd förlorade en betydande del av sin inkomst. 

Det första lagförslaget utformades könsneutralt för att även omfatta män. Initialt hade 

kommissionen ämnat inkludera enbart kvinnor, och endast omfatta havandeskap och barnsbörd i 

förslaget, men på grund av att man då riskerade att öppna upp för avskedande av kvinnliga anställda

redan vid giftermål, inkluderades sedermera även äktenskap i lagförslaget. 

     Förslaget om inkomstersättning skulle omfatta förvärvsarbetande kvinnor vilka under ledigheten 

förknippad med barnsbörd gick miste om en väsentlig del av sin lön. Förslaget skulle enbart omfatta

kvinnor vilka var medlemmar i erkänd sjukkassa, eftersom kommissionen ansåg att de flesta 

förvärvsarbetande barnaföderskorna hade ekonomisk möjlighet att betala medlemsavgift. Detta står 

onekligen i skarp kontrast till SOU 1936:15, också framlagt av Befolkningskommissionen, i vilken 

sakkunniga menade på att understödsverksamheten borde frigöras från sjukkassorna, eftersom en 

sådan förening innebar att vissa kvinnor, däribland de fattigaste, inte kunde åtnjuta understöd i hela 

dess omfattning på grund av medlemsavgiften till sjukkassa.

     Grunden till båda dessa lagförslag låg, till stor del, i att kommissionen ville skapa möjligheter för

kvinnor att kombinera förvärvsarbete på den allmänna arbetsmarknaden med giftermål och 

mödraskap. Eftersom allt fler kvinnor, även efter äktenskap, förblev förvärvsarbetande, förstod man

%201939%207-12.pdf (hämtad 2017-03-30)
178 Socialstyrelsen, Sociala meddelanden. Årg. 1938. Nr 7 – Nr 12. Stockholm, 1938. s. 678. 

http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/BISOS/Sociala%20meddelanden
%201938%207-12.pdf (hämtad 2017-03-30)
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att man knappast kunde höja födelsetalen genom att försvåra för dylik kombination. 

Befolkningskommissionen förespråkade även en attitydförändring gällande kvinnliga anställda; 

man ville få till stånd en omvandling av synen på kvinnliga förvärvsarbetare där havandeskap och 

barnsbörd inte längre skulle ses som en belastning. Förvisso talade man i termer av att ekonomiska 

hänsyn inte tillät att kvinnor utestängdes från arbetsmarknaden efter giftermål, men man omnämnde

även den demokratiska grundsatsen personlig frihet som ett av skälen, likväl som de låga 

födelsetalen. En begränsning av gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete riskerade att hämma den redan

oroande befolkningsutvecklingen.

     De behov kommissionen ansåg sig behöva tillfredsställa och den motivation som låg till grund 

för förslagen, ger, enligt min mening, uttryck för en initierad uppluckring av den rådande 

genusordningen, och även av husmoderskontraktet Hirdman formulerat. Hirdman har menat att 

husmoderskontraktet levde kvar in på 1960-talet, och även om det som i undersökningen ovan 

behandlats är lagförslag, måste ändå retoriken anses tyda på en inledd förändringsprocess. Kvinnan,

modern, hade förvisso fortfarande det primära omvårdnadsansvaret och den moderskapsnorm Julén 

Votinius formulerat levde alltjämt kvar (och måste påstås göra det fram till 1974 när 

föräldraförsäkringen infördes), men de termer med vilka kommissionen i betänkandet talade om det 

kvinnliga förvärvsarbetet, skiljer sig från retoriken i de två tidigare utredningarna. Man förespråkar 

onekligen en diskursförändring, där barnafödande inte längre skall få ses som en belastning. Man 

vill dessutom i förslagen, och på ett relativt generöst sätt (även om inkomstersättningen skulle 

kopplas till sjukkassorna), bereda möjlighet för kvinnor att fortsätta vara ekonomiskt aktiva efter 

giftermål och barnafödande. 

     Ambitionen att underlätta för kombinationen mödraskap-förvärvsarbete kan här hävdas stå att 

finna på två områden. Dels mot bakgrund av den låga nativiteten, det vill säga dels med avstamp i 

befolkningsökningsambitioner, och dels för att kvinnor, de facto, redan fanns på arbetsmarknaden 

och dessutom i allt högre utsträckning valde att kvarstanna även efter äktenskap, vilket både 

utredningen i fråga och den tidigare forskningen påvisat. Således ger, enligt min mening, 

lagförslagen om kvinnors arbetsrättsliga skydd och rätt till inkomstersättning vid barnsbörd, inte 

uttryck för något husmoderskontrakt, utan en genusordning i förändring. 
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DISKUSSION OCH ANALYS 

Behovsmotiveringens och lagförslagens gemensamma nämnare

Några gemensamma nämnare för behovsmotivering går att finna i de tre utredningar som i 

undersökningen studerats. Gällande problemen sakkunniga i respektive betänkande ämnade att med 

lagförslagen råda bot på, omnämns i alla tre utredningar den minskande nativiteten, och tonvikten 

på de låga födelsetalen förstärks efter Alva och Gunnar Myrdals Kris i Befolkningsfrågan. 

Nativitetsminskningen är den första, tillika huvudsakliga, likheten hos utredningarna. I samband 

med de låga födelsetalen omskrevs också de illegala fosterfördrivningarna, vilka i synnerhet låg i 

fokus för SOU 1936:15. Anordningar av ekonomisk karaktär krävdes för att minska antalet illegala 

aborter, eftersom dessa ansågs bidraga till de sjunkande födelsetalen. 

     Den andra gemensamma nämnaren är ekonomiska incitament, vilka förekommer på flera plan. I 

SOU 1929:28 diskuterades ekonomiska tillkortakommanden som en bidragande orsak till bristerna 

inom mödra- och spädbarnsvården, och motiverade införandet av en kontant understödsverksamhet.

I SOU 1936:15 påpekades finansiell bristfällighet ligga till grund för det stora antalet illegala 

aborter vilka årligen utfördes. I den sista utredningen, SOU 1938:13, motiverade man införandet av 

en lagstiftning som förbjöd att arbetstagare avskedades i händelse av graviditet, äktenskap och 

förlossning på ekonomiska grunder. 

     En tredje gemensam nämnare går även att finna i utredningarna: användandet av universalistiska 

argument. Genom att kontinuerligt tala om understödsverksamheten och det arbetsrättsliga skyddet i

termer av att vara det bästa för samhället, och att mödrars och spädbarns hälsa låg i det allmännas 

intresse, ämnade man troligen blidka meningsmotståndare eftersom detta ej kunde göras endast 

genom att peka på kvinnans rätt till ekonomisk hjälp och rättsligt skydd i samband med barnsbörd. I

SOU 1938:13 är denna typ av argument emellertid mindre frekvent förekommande än i SOU 

1929:28, vilket tyder på en förändring. Man skulle i sammanhanget kunna påstå att det sker 

förändring i två omgångar. Först från 1929 till 1936, där tonvikten i högre utsträckning läggs på 

nativitetsminskningen än på mödra- och spädbarnsvården, vilket kan ses som ett resultat av Kris i 

Befolkningsfrågan. Sedan från 1936 till 1938, där fokus på att aktivt underlätta för kvinnor att 

kombinera förvärvsarbete med mödraskap blir skarpare, mot bakgrund av att man konstaterar att allt

fler kvinnor kvarstannade i förvärvsarbete efter äktenskap och eftersom utvecklingen på detta 

område knappast kunde tryckas tillbaka utan att ge upphov till konsekvenser.

     Det går även att utröna likheter mellan utredningarna gällande lagförslagens utformning. Inga av

de lagförslag vilka framlades i de tre utredningarna stadgade någon inskränkning i tillämpning på 
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grundval av barnaföderskans civiltillstånd. Däremot diskuterade man, i samtliga utredningar, 

riskerna för att en ogift kvinna skulle hamna i ett mer bekymmersamt ekonomiskt läge än en gift 

kvinna i samband med barnsbörd. Den gifta kvinnan förväntades ha en man att falla tillbaka på, 

förutsatt att han var arbetsförmögen, vilket den ogifta kvinnan inte antogs ha. Inskränkningar 

gällande den kontanta understödsverksamheten gjordes istället på andra grunder. För att göra 

anspråk på moderskapsunderstödet som infördes 1931 krävdes ett beskattningsbart belopp 

understigande 500 kronor, och även om denna beloppsgräns höjdes till 3000 kronor 1937, kvarstod 

kravet på att kvinnan i fråga inte skulle vara antagen till stadigvarande försörjning inom 

fattigvården, inte avtjäna straff eller dylikt. För den mödrahjälp som infördes i samband med 

reformerna av den befintliga understödsverksamheten 1937, krävdes individuell behovsprövning 

där det skulle råda ett ekonomiskt nödläge för att hjälpen skulle utbetalas. Sägas kan alltså, att 

lagförslagen, och även de förslag som sedermera trädde i kraft, i varierande grad var villkorade, 

men ingen av dem tog hänsyn till huruvida kvinnan i fråga var gift eller ej.

     Gällande förvärvsarbetande och icke-förvärvsarbetande kvinnor gjordes emellertid en viss 

åtskillnad. I SOU 1929:28 och i SOU 1938:13 framlades förslag till någon form av 

inkomstersättning för förvärvsarbetande kvinnor, medan en dylik anordning endast diskuterades i 

SOU 1936:15 men inte föreslogs. Förslagen i betänkandena som framlades 1929 respektive 1938 

var i sin tillämpning relativt lika; de var inte allomfattande och de var förenade med krav. 

Arbetsförtjänstersättningen vilken föreslogs 1929, skulle endast äga tillämpning på kvinnor inom 

den fabriksmässiga industrin, det vill säga utsträcka sig till barnaföderskor vilka omfattades av 

arbetsförbudet. Eftersom arbetsförbudet tillkommit i huvudsak i det allmännas intresse, var man 

mer eller mindre tvungen att erkänna att dessa kvinnor ägde rätt till ersättning. Den ersättning för 

förlorad inkomst vilken Befolkningskommissionen föreslog 1938, skulle endast tillämpas på 

kvinnor vilka var medlemmar av erkänd sjukkassa. Dessa var alltså inte förslag vilka syftade till att 

införa en kollektiv rätt för samtliga förvärvsarbetande barnaföderskor att erhålla ersättning för 

förlorad arbetsinkomst i samband med barnsbörd. Här exkluderades onekligen grupper av kvinnor; 

ur det första lagförslaget kvinnor vilka ej var verksamma inom den fabriksmässiga industrin, och ur 

det andra förslaget kvinnor vilka ej var medlemmar av erkänd sjukkassa (och kvinnor med 

statsanställning, eftersom dessa redan erhöll 80% av sin lön under ledigheten i samband med 

barnsbörd). Dock bör man i sammanhanget poängtera skillnaden i retoriken gällande 

förvärvsarbetande kvinnor mellan SOU 1929:28 och 1938:13, där man i den sistnämnda 

utredningen uttryckligen ämnade underlätta för kvinnor att kombinera förvärvsarbete och 

mödraskap.

     Sammanfattningsvis kan sägas att man i samtliga utredningar menade att nativitetsminskningen 
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krävde anordningar som underlättade för kvinnor, oberoende av civiltillstånd och förvärvsarbete, att

föda barn, och ekonomiska tillkortakommanden var en av grundorsakerna till att kvinnor avstod 

mödraskap. Här står behov och motivation att finna. Ett intressant skifte sker dock som omnämnt i 

och med utredningen Befolkningskommissionen framlade år 1938; sättet på vilket man talade om 

kvinnors förvärvsarbete är annorlunda, och vikten av att bereda möjlighet för kvinnor att kombinera

arbete med mödraskap och familjeliv är mer uttrycklig i denna utredning än de två tidigare. Nedan 

följer en vidare diskussion och analys av studiens resultat med återkoppling till tidigare forskning. 

Här utvecklas även resonemanget kring det retoriska skiftet.

Jämställdhet och befolkningsökning 

Hur motiverades lagförslagen i utredningarna? Vilka behov ämnade man fylla och vilka problem 

syftade man till att lösa? Bland annat dessa frågor ställdes upp för den här studien. Studiens resultat 

visar att lagförslagen till stor del motiverades av de låga födelsetalen. Detta relaterar till Karin 

Widerbergs resonemang kring arbetsrättsligt skydd för kvinnor i egenskap av mödrar och 

överhuvudtaget kvinnors rättigheter i förhållande till reproduktion. Widerberg har pekat på att 

hänsyn till kvinnlig reproduktion blivit ett samhällsintresse först när den blir av väsentlig betydelse 

och riskerar att ge upphov till konsekvenser för produktionen; när nativiteten minskar, minskar även

den framtida tillgången på arbetskraft och åtgärder måste då vidtagas för att tjäna dessa 

kapitalistiska intressen. Widerberg framhåller att förändring i riktning mot ett formellt jämställt 

samhälle inte bör tillskrivas någon jämställdhetsambition. 

     I detta avseende måste man dock, enligt min mening, ställa sig frågan om inte detta är en allt för 

pessimistisk och ensidig analys av de förändringar som trädde i kraft under 1930-talet. Förvisso 

talade man inte i termer av jämställdhet när man diskuterade lagförslagens utformning eller när man

motiverade behoven av dem i utredningarna, och visst framhölls den låga fertilitetsnivån som en av 

anledningarna till att införa och utveckla moderskapsunderstödet. Likväl antyds ekonomiska 

incitament som en av grunderna för att bereda möjligheter för kvinnor att kombinera moderskap 

med förvärvsarbete. Här kan exempelvis lyftas att Befolkningskommissionen i SOU 1938:13 

framhåller att kvinnor inte kan utestängas från förvärvsarbete utan sänkt kvalitativ och kvantitativ 

standard. Men, och detta är ett viktigt men i sammanhanget, det framhålls även som betydelsefullt, i

frågan om mödrahjälpen, att barnaföderskor, i synnerhet ogifta, kunde erhålla tillräckligt 

ekonomiskt understöd utan att falla inom fattigvården eftersom detta skulle göra dem 

ersättningsskyldiga och på så vis placera dem i en sämre ekonomisk ställning i relation till mannen, 

barnets fader. Att kvinnor skulle äga möjlighet till ekonomiskt understöd framhölls i samtliga 

utredningar som väsentligt. Även om begreppet jämställdhet inte används, är det inte orimligt att 
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antaga att någon form av jämställdhetsambition legat till grund för detta argument. Emellertid kan 

här argumenteras för att denna presumtiva jämställdhetsmålsättning enbart var ett sätt på vilket man

ämnade maskera andra intressen, i detta sammanhang ett av kapitalistisk karaktär. 

     Likställdhet mellan könen diskuteras dock i SOU 1936:15 i samband med att man förespråkade 

ett upphävande av moderskapshjälp via sjukkassorna. Här argumenterade man för att befria de 

erkända sjukkassorna från moderskapshjälpen genom att framhålla att en sådan hjälp gav kvinnor 

förmåner vilka män inte hade, trots att kostnaderna för hjälpen fördelades lika på samtliga 

medlemmar.179 Denna förhållandevis kortfattade diskussion kan härledas till Yvonne Hirdmans 

teoretiseringar kring kvinnors intåg på mansdominerade områden; kvinnor kan bara, och bör också i

någon mån, integreras på mäns villkor, som män. Om kvinnor skall få äga inträde på ett männens 

område, skall de heller inte förvänta sig någon särbehandling. Här synliggörs också en av de 

konflikter Hirdman menar uppstår när kvinnor gör just detta, tar plats på ett mansdominerat 

territorium; olikhetens konflikt. De biologiska skillnaderna i mäns och kvinnors reproduktion 

synliggör det faktum att samhällets institutioner är skapade med mannen som modell och kvinnans 

”avvikelse” blir problemet, inte den manliga normens primat. 

     I relation till den förändring, eller påbörjade omdaning, av den rådande genusordningen som 

ägde rum under mellankrigstiden, med utökade rättigheter för kvinnan i förhållande till 

reproduktion och med ett arbetsrättsligt skydd för kvinnor i händelse av äktenskap eller graviditet, 

skulle jag vilja hävda att detta skedde i samverkan mellan två övergripande ambitioner. Den första 

baseras på Widerbergs antagande om att det är kapitalistiska intressen som drivit utvecklingen av 

rättsliga skydd kring reproduktion framåt.180 Emedan det jag valt att benämna folkökningsambition 

delvis är byggd på Widerbergs resonemang, och även om jag delvis håller med henne, vill jag giva 

befolkningsutvecklingsfrågan större tonvikt, och inte bara eventuella bakomliggande kapitalistiska 

ambitioner. I samtliga tre utredningar omnämns den sjunkande nativiteten som en orsak till varför 

det föreligger ett behov av de föreslagna lagarna. Ambitionen förstärktes dessutom i och med 

Myrdals Kris i befolkningsfrågan. Detta kan exemplifieras genom att peka på, att de illegala 

fosterfördrivningarna och den sjunkande fertiliteten gavs större utrymme i SOU 1936:13 än i SOU 

1929:28, det vill säga före och efter verket utkom. 

     Påpekas i sammanhanget bör även att jag i detta fall ställer mig tveksam till Maria Stanfors som 

hävdat att de rättsliga regleringarna under 1930-talet skall ses som ett led i utvecklingen av den 

svenska välfärdsstaten, och inte som en respons till de låga födelsetalen.181 Utredningarna ger 

179 Här bör påminnas om att även orättvisan i tillgången till understödsverksamheten via sjukkassorna, och det faktum 
att kvinnliga sjukkassemedlemmar erhöll ett betydligt mer generöst understöd i förhållande till icke-medlemmar, 
också användes som ett led i argumentationen.

180 Widerberg, 1980. s. 188. 
181 Stanfors, 2003. s.  213-215. 
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nämligen uttryck för det motsatta.

     Till skillnad från Widerberg ställer jag mig skeptisk till att en jämställdhetsambition inte också 

skulle kunna ligga till grund för de utökade rättsliga skydden för kvinnor. I detta sammanhang 

används begreppet jämställdhetsambition som ett sätt att beskriva diskussioner kring och införandet

av anordningar vilka syftar till att underlätta för kvinnor att nå samma kvalitativa och kvantitativa 

standard som män, inom ramen för ett samhälle byggt på mannen som modell, där kvinnans 

”avvikelse” gentemot mannen som norm utan åtgärder per automatik missgynnar henne. 

Jämställdhet är den andra övergripande ambitionen som, enligt min mening, tillsammans med en 

strävan efter nativitetsökning samverkat för att driva lagförslagen framåt, även om den inte 

framkommer explicit eftersom man i utredningen inte använder sig av begreppet. Dock bör påpekas

att det i utredningarna framgår som rent ogenomförbart att endast genom argument som uteslutande 

byggde på kvinnors rättigheter, blidka meningsmotståndare. Således brukar, i samtliga tre 

utredningar, sakkunniga universalistiska argument, genom att bland annat peka på att ett utökat 

rättsligt och ekonomiskt skydd för havande kvinnor och nyblivna mödrar är av intresse för 

samhället, och av avgörande betydelse för samhällets fortlevnad, det vill säga 

befolkningsutveckling. De universalistiska argumenten är tydligast i utredningen från 1929 och 

minst frekvent förekommande i betänkandet som framlades 1938. 

     Folkökningsambitionen är i sammanhanget primär, medan jämställdhetsambitionen hamnar i 

andra hand även om denna är tydligare i SOU 1938:13 än i SOU 1929:28 och SOU 1936:15. Vidare

bör påpekas att denna presumtiva jämställdhetsambition som grund till understödsverksamheten 

inte skall överdrivas. Glömmas skall inte heller utrikes- och säkerhetspolitiska hänsyn, vilka bland 

annat Frangeur framhållit som en av anledningarna till lagen 1939 vilken förbjöd arbetsgivare att 

avskeda kvinnliga anställda vid havandeskap, förlossning och giftermål.182 Svängningar i 

konjunkturen och således även efterfrågan på (kvinnlig) arbetskraft måste också, som en del av den 

större bilden, inkluderas som en bakomliggande orsak. 

Genussystemet och kontraktet

I de delsammanfattande analyserna vilka fått summera genomgången av respektive utredning och i 

vilka jag kortfattat diskuterat moderskapsnormen och husmoderskontraktet, har framgått att jag 

ställer mig tveksam till huruvida lagförslagen verkligen gav uttryck för existensen av ett 

husmoderskontrakt. Jenny Julén Votinius resonemang om en existerande moderskapsnorm i 

mellankrigstidens Sverige ligger dock i linje med både Socialdepartementets och 

Befolkningskommissionens förslag till nya och förändrade lagar och förordningar. Ingenstans i 

182 Frangeur, 1998. s.  343. 
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någon av de tre utredningarna omskrivs eller ens antyds att barnafadern hade ett omvårdnadsansvar.

De avseenden där faderns plikter gentemot barnet omnämns, härrör i synnerhet till lagen om barn 

utom äktenskap, där hans bidragsskyldighet till moderns underhåll en tid före till en tid efter 

förlossningen omnämns. Emellertid diskuteras inte huruvida barnafadern borde ta något ansvar för 

omvårdnaden, inte heller diskuterades rätt till ledighet för fadern. Att barnomsorgen var moderns 

ansvarsområden rådde det inga frågetecken kring utan framhålls som en självklarhet, utan att 

någonstans ifrågasättas, i samtliga utredningar. Moderskapsnormen ifrågasätter jag inte, och vill 

hävda att samtliga lagförslag ger uttryck för den, av den anledning att man uteslutande talar om 

moderns omsorgsplikt, men endast omnämner fadern i sammanhang av ekonomisk karaktär. 

     Husmoderskontraktet, å andra sidan, är enligt min mening inte helt kompatibelt med studiens 

resultat. Trots att den dominerande genusordningen under mellankrigstiden som förutsatte 

försörjningsansvar för mannen och en försörjd hemmavarande kvinna, kommer till uttryck i 

utredningarna, i synnerhet i den första, pekar dessa samtidigt på en viss uppluckring av 

genusordningen, och således även av husmoderskontraktet. I samtliga utredningar diskuteras en 

inkomstersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med barnsbörd, och initiativet att införa en 

verksamhet som ämnade hjälpa nyblivna mödrar ekonomiskt (samtliga understödsverksamheter 

inräknade) bör, enligt min mening, inte ses enbart som ett sätt på vilket man ämnade förstärka den 

traditionella kvinnorollen, alltså som ett ekonomiskt incitament för att förmå kvinnor att föda fler 

barn. Det handlar, enligt min mening, också om kvinnans rätt till ekonomisk ersättning, samhällets 

skyldigheter gentemot barnaföderskor och nödvändigheten i att upprätta ett skyddsnät för att 

barnafödande inte skulle innebära ett ekonomiskt nödläge i ett samhälle uppbyggt på en icke-

barnafödande norm. I de två betänkandena framlagda av Befolkningskommissionen, i synnerhet i 

SOU 1938:13, förespråkade man dessutom införande av lagstiftning och andra anordningar för att 

aktivt underlätta för kvinnor att kombinera förvärvsarbete med mödraskap; på sätt och vis erkände 

man därmed kvinnans rätt att ta plats på den offentliga arbetsmarknaden. Förvisso var förslagen inte

allomfattande och det skulle komma att ta tid innan en allmän arbetsförtjänstersättning i samband 

med barnsbörd blev realitet, men genusordningen hade börjat vittra sönder, och utmanas allt hårdare

i utredningarna under åren 1929, 1936 och 1938. 

     Givetvis rasade inte hela föreställningen om kvinnans plats i hemmet under den här perioden, ett 

sådant påstående vore verklighetsfrånvänt. Men jag vill ändå hävda för att, i synnerhet betänkandet 

från 1938, gav uttryck för en genusordning i förändring, där man, genom att förespråka en 

attitydomvandling, accepterade att tiderna hade förändrats. Kvinnor var inte bara mödrar, de var 

förvärvsarbetare också, och i och med detta måste åtgärder vidtagas för att underlätta för kvinnor att

förena dessa ”dubbla roller” på ett tillfredsställande sätt. Här är jag enig med Frangeur, som, i 
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samband med striden om yrkesrätten för gifta kvinnor, pekat på en liknande urholkning av 

genusordningen.183

     En reservation bör göras; jag förnekar inte existensen av ett husmoderskontrakt i andra 

sammanhang. Däremot måste här sägas att ett sådant kontrakt, enligt min mening, inte är explicit i 

utredningarna. Kanske bör man här använda sig av Frangeurs begrepp genusarbetsdelning och 

kombinera detta med Julén Votinius moderskapsnorm, istället för att i denna kontext påstå att 

utredningarna ger uttryck för ett husmoderskontrakt. Här skall man dock ha i åtanke att all historisk 

forskning är en produkt av sin tid; jag är givetvis färgad av min samtid. Kanske hade resultatet och 

svaren på studiens frågeställningar sett annorlunda ut om det här arbetet skrivits för låt säga 20, 30 

år sedan. Det är inte orimligt att anta att jag i sådant fall hållit med både Widerberg och Hirdman i 

högre utsträckning. 

Understödsverksamhet och arbetsrättsligt skydd i förhållande till babyboomen

Föremål för diskussion inom tidigare forskning, har varit huruvida de rättsliga förändringarna under

1930-talet bidrog till babyboomen, eller om den hastiga fertilitetsökningen skall tillskrivas andra 

faktorer. Stanfors har i detta sammanhang menat att det i synnerhet är ekonomiska hänsyn som styrt

födelsetalens upp- och nedgång, medan Sandström och Marklund i högre utsträckning pekat på de 

rättsliga förändringarna som orsak till att kvinnor med högre utbildning ändrade sina reproduktiva 

mönster. Befolkningskommissionen påpekade i utredningen från 1936 att allt fler kvinnor valde att 

kvarstanna i förvärvsarbete efter äktenskaps ingående, en trend som också måste sägas låg delvis till

grund för förslaget till lag om förbud mot avsked i samband med äktenskap, graviditet och 

förlossning vilken lades fram år 1938 och realiserades 1939.

     Den här studiens omfattning och dess fokus på behovsmotivering och utformning av 

lagförslagen som lades fram i SOU 1929:28, 1936:15 och 1938:13, gör det bara delvis möjligt att 

bidra till diskussionen kring babyboomens orsaker; flera faktorer medverkade till att orsaka 

nativitetsökningen, men de rättsliga förändringarna som trädde i kraft under 1930-talet bör ha spelat

en betydande roll. En titt på statistiken visar dels att födelsetalen ökade under 1940-talet, och dels 

att andelen förvärvsarbetande gifta kvinnor ökade.184 Den generösare understödsverksamheten som 

trädde i kraft 1937, med en moderskapspenning à 75 kronor och en mödrahjälp till särskilt 

nödställda kvinnor, och sedermera lagen 1939 vilken förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnliga 

anställda med havandeskap och förlossning som orsak, underlättade för kvinnor att kombinera 

förvärvsarbete och mödraskap. Precis som i tidigare forskning påvisats, innebar de rättsliga 

183 Frangeur, 1998. s. 365.
184 Se bilaga 2, tabell 1 & 2.  
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förändringarna att kvinnor i lägre utsträckning än tidigare tvingades välja mellan arbete å ena sidan, 

och äktenskap och familj å den andra. Föreliggande studie vill understryka denna ståndpunkt.

Några avslutande reflektioner

De frågeställningar som ställdes upp för det här arbetet har, till större del, kunnat besvaras, och har 

diskuterats i denna avslutande diskussion. På grund av studiens tidsmässiga omfattning har dock 

vissa delar, dels ur utredningarna och dels riksdagsprotokoll och propositioner i anslutning till 

understödsverksamhetens införande, tyvärr med nödvändighet exkluderats. För ett framtida arbete 

hade det varit intressant att studera både riksdagsprotokollen och propositionerna, inte minst i 

relation till husmoderskontraktet och den sega uppluckringen av genusordningen både Hirdman och

Frangeur påpekat. Som ovan framkommit ställer jag mig skeptisk till existensen av ett renodlat och 

oemotsagt husmoderskontrakt, och menar att utredningarna ger uttryck för en genusordning i 

förändring. Men hur kom husmoderskontraktet och konflikterna mellan könen till uttryck i debatten 

som föregick moderskapsskyddets införande 1931 och reformeringen av understödsverksamheten 

1937? Kan man i detta sammanhang utröna någon dylik uppluckring av genusordningen, om man 

jämför debatterna 1931 och 1937? Dessa frågor lämnas obesvarade. Tillsvidare.
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SAMMANFATTNING

I den här uppsatsen behandlas understödsverksamheten och det arbetsrättsliga skyddet för nyblivna 

mödrar som successivt infördes och utökades under 1930-talet. I tidigare forskning har 

moderskapsförsäkringen i huvudsak behandlats översiktligt som en del av annan forskning, bland 

annat inom två områden. För det första inom forskning vilken ämnar förklara de låga födelsetalen 

under 1930-talets mitt och babyboomen under 1940-talet, och för det andra inom forskning med 

fokus på kvinnors arbetsrättsliga och ekonomiska ställning i förhållande till reproduktion. Det som 

däremot saknas är en detaljstudie av de utredningar som låg till grund för införandet av den 

kontanta understödsverksamheten och det arbetsrättsliga skyddet. Syftet med föreliggande studie är 

således att öka förståelsen för hur lagförslagen i utredningarna var utformande och hur de 

motiverades, genom en kvalitativ studie av tre SOU:er: SOU 1929:28 Betänkande angående 

moderskapsskydd, SOU 1936:15 Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp, och 

SOU 1938:13 Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap 

och barnsbörd.

     1934 uppmätte man i Sverige rekordlåga födelsetal, och samma år utgav makarna Alva och 

Gunnar Myrdal sin välkända bok Kris i befolkningsfrågan. Den första utredningen lades fram 1929, 

det vill säga före befolkningskrisen, av sakkunniga tillkallade av Socialdepartementet, och de två 

senare av Befolkningskommissionen, vilken tillsatts för att råda bot på de låga födelsetalen. Således

kan man här tänka sig att motiven bakom de två senare utredningarna i högre utsträckning var att 

öka nativiteten, än i den första utredningen. 

     För studien har ett antal frågeställningar formulerats. De första relaterar till lagförslagen i 

utredningarna och lyder: 1) Vilka omfattades av lagförslagen i utredningarna och vilka exkluderades

och 2) i vilken utsträckning gjorde man skillnad mellan gifta och ogifta kvinnor? Resterande 

frågeställningar ämnar besvara hur lagförslagens motiverades, och lyder: 1) Hur motiverades 

lagförslagen i utredningarna? Vilka behov ämnade man fylla och vilka problem syftade man till att 

lösa, 2) hur talade man om barnaföderskors förvärvsarbete och i vad mån tog man hänsyn till 

förvärvsarbetande barnaföderskor, och 3) finns det några gemensamma nämnare i 

behovsmotiveringen hos de tre utredningarna? Går det att utröna förändringar i behovsmotiveringen

över tid?

     Studiens teoretiska utgångspunkt är tagen i genusteori, i huvudsak baserat på Yvonne Hirdman. 

Hirdman har menat på att det i samhället råder en genusordning, alltså en hierarkisk maktrelation 

mellan könen och en manlig norm. Samhället och dess institutioner är skapade efter mannen som 
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modell, och kvinnan blir där per automatik undantaget. Denna genusordning tillsammans med det 

Hirdman kallar genuskontrakt, kulturellt nedärvda och osynliga överenskommelser, ger upphov till 

ett genussystem, vilket utgår ifrån 1) könens isärhållande, och 2) den manliga normens 

dominerande ställning. 

     Enligt Hirdman rådde det under 1930- till 1960-talet ett husmoderskontrakt, vilket innebar att 

kvinnans plats var i hemmet, inte ute på den allmänna arbetsmarknaden. Understödsverksamheten 

till nyblivna mödrar under 1930-talet bör enligt detta synsätt ses som ett sätt på vilket man med 

ekonomiska incitament ville förstärka kvinnans traditionella roll som maka och moder. Skeptisk till 

detta resonemang har bland annat Renée Frangeur ställt sig, och använder sig istället av begreppet 

genusarbetsdelning, eftersom hon anser detta vara mer kompatibelt med historisk förändring. Ense 

är de båda om att genusordningen under mellankrigstiden förutsatte en manlig försörjare och en 

kvinnlig försörjd hemarbetare. Studien utgår även från existensen av en moderskapsnorm, 

formulerad av Jenny Julén Votinius. Denna norm innebär att omvårdnadsansvaret för barn 

uteslutande förlades på kvinnan under mellankrigstiden, och att man inte talade om faderns dito.

     Studiens resultat visar att inget lagförslag rörande kontant understödsverksamhet som lades fram

åren 1929, 1936 och 1938 exkluderade kvinnor på grundval av civiltillstånd. Tillämpningens 

omfattning reglerades på andra grunder, primärt gällande den nyblivna moderns beskattningsbara 

belopp och i övrigt ekonomiska ställning. Någon skillnad gjordes inte mellan förvärvs- och icke-

förvärvsarbetande kvinnor. Förslagen vilka specifikt behandlade rätten till inkomstersättning var 

emellertid snäva i sin tillämpning; det första dylika förslaget skulle endast utsträcka sig till kvinnor 

vilka omfattades av arbetsförbudet från 1912, och det andra förslaget om inkomstersättning ägde 

endast tillämpning på kvinnor vilka var medlemmar av erkänd sjukkassa. 

     Lagförslagen i utredningarna motiverades i huvudsak av de låga födelsetalen, det förelåg en 

folkökningsambition, men tillkom även av ekonomiska skäl och mot bakgrund av att mödra- och 

spädbarnsvården ansågs vara av samhällsintresse. Två omgångar av förändring i 

behovsmotiveringen går att utröna. Emedan universalistiska argument i mångt och mycket låg till 

grund för lagförslagen i SOU 1929:28, ökade tonvikten på de låga födelsetalen i SOU 1936:15, det 

vill säga efter Kris i befolkningsfrågan. I SOU 1938:13 skedde sedan ett retoriskt skifte och en 

förändring i inställningen till barnaföderskor i egenskap av förvärvsarbeterskor, där havandeskap 

inte längre skulle få ses som en belastning. Här står en tydlig jämställdhetsambition att finna, det 

vill säga diskussioner kring och vikten av införandet av anordningar vilka aktivt ämnade underlätta 

för kvinnor att nå samma kvalitativa och kvantitativa standard som män, i ett samhälle utformat 

efter mannen som norm. Enligt min mening bör lagförslagen i utredningarna och förändringen över 

tid, inte ses som ett uttryck för Hirdmans husmoderskontrakt, utan för en genusordning i förändring.
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Källa: Sandström, Glenn & Marklund, Emil. ”Fertility differentials in Sweden during the first half of the twentieth 

century – the changing effect of female labor force participation and occupational field.” 41st Annual meeting of the 

Social Science History Association, November 17-20, 2016. In Session 10 Fertility Differentials: New Perspectives. 

Chicago, IL. 2016. s. 5.
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Bilaga 2. Statistik över kvinnors förvärvsarbete, Frangeur och Stanfors. 

Tabell 1. Förvärvsarbetande kvinnor 1910-1970 enligt folkräkningar (1910-1965) och 

arbetskraftsundersökning (1970), fördelade efter civiltillstånd

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1965 1970

Samtliga 
(tusental)

596,2 775,4 897,8 810,3 818,5 965,8 1159,5 1300,6

Därav 
gifta 
(tusental)

16,8 38,6 91,8 125,2 235,4 426,2 595,4 769,3

Procent 
gifta

2,8 5 10,2 15,5 28,8 44,1 51,3 59,2

Källa: Frangeur, Renée. Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i 

mellankrigstidens Sverige. Lund, 1998. s. 365. 

Tabell 2. Förvärvsarbetande svenska kvinnor 1920-1965, i procent

År Alla kvinnor Singelkvinnor Gifta kvinnor Tidigare gifta 
kvinnor1

1920 26,9 52,4 3,8 24,6

1930 30,7 56,8 8 27,3

1940 29,3 58,2 9,3 26,4

1945 28 60 10,1 26,8

1950 29,5 61,7 14,1 29,1

1960 32 53,8 23,3 28,3

1965 35 50,7 29,9 28,1
1. Frånskilda kvinnor och änkor.

Källa: Stanfors, Maria. Education, labor force participation and changing fertility patterns. A study of women and 

socioeconomic change in twentieth century Sweden. Lund, 2003. s. 83.
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Bilaga 3. Begreppsförklaringar.

Abortkommittén – Tillsattes för att utreda abortfrågan.

Arbetsförtjänstersättning – Förslag om ersättning för inkomstbortfall för förvärvsarbetande 

kvinnor.

Barnkrubbor – Äldre benämning på daghem. Även storbarnkammare.

Erkänd sjukkassa – Enligt sjukkassereformen som genomfördes 1931 skulle på varje ort endast 

finnas en sjukkassa som erhöll statsbidrag. Dessa sjukkassor benämndes erkänd sjukkassa.

Fosterfördrivning – Abort.

Kontantunderstöd – Används som samlingsbegrepp för den understödsverksamhet vilken skulle 

utgå i kontanter för med barnsbörd förenade kostnader. 

Kvinnoarbetskommittén – Tillsattes på 1930-talet för att utreda frågan om kvinnligt 

förvärvsarbete.

Moderskapshjälp – Utbetalades via sjukkassa till medlemmar. Ingen behovsprövning, endast krav 

på medlemskap i sjukkassa minst 270 dagar före barnsbörd. Infördes redan 1913. 

Moderskapspenning – Förslag till ett kontantunderstöd vilket skulle utbetalas till samtliga 

barnaföderskor. Genomfördes 1937 och utbetalades till kvinnor med ett beskattningsbart belopp vid 

senaste taxeringstillfälle understigande 3000 kronor.

Moderskapsskydd – Samlingsnamn för alla typer av understödsverksamhet.

Mödrahjälp – Förslag till utökat understöd för kvinnor vilka var i behov av det, med ett maxbelopp

på 300 kronor. Individuell behovsprövning tillämpades. Genomfördes 1937.

Moderskapsunderstöd – Den första understödsverksamheten som trädde i kraft 1931, till kvinnor 

vilka ej var medlemmar av erkänd sjukkassa med ett beskattningsbart belopp vid senaste 

taxeringstillfälle understigande 500 kronor.

Understödsverksamhet – Används som samlingsbegrepp för samtliga anordningar av ekonomisk 

karaktär till nyblivna mödrar.
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