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Abstract

This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy
during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to inﬂuence
the Swedish Government’s labour market policy in the period from 939 to 947. A central concept has been ‘state feminism’, which is about a female actor perspective – a group of elite women with one base in the women’s
movement and another in the state. They represented long-term goal-oriented ideas about women’s integration
in societal and industrial life.
The thesis shows the conﬂicts of interest that manifested themselves between Statens arbetsmarknadskommission (SAK, ‘the National Swedish Labour Market Commission’) and its advisory women’s group, experts on
women’s issues, concerning the planning and utilisation of female labour. SAK thought that the work of the experts on female issues should only focus on the short-term labour problems caused by the national crisis situation, while the experts on women’s issues were of the opinion that they should also work with long-term labour-market issues for women. These diﬀerent ways of thinking and understanding the problem originated in
diﬀerent views on women’s work.
The experts on women’s issues wanted to strengthen women’s position on the labour market by abolishing the
wage diﬀerences between the genders, breaking the gender segregation in education, and broadening the occupational choices of girls. They had three strategies for achieving this: a strategy of professionalisation, a strategy of change, and a strategy of state feminism. The strategy of professionalisation was aimed at raising the value
of traditional female work, in terms of both status and wages. The strategy of change was aimed at creating new
opportunities for women to leave typical low-wage jobs and gain access to better paid jobs in male-dominated
areas. The strategy of state feminism was aimed at paving the way for women in new and expanding occupational areas beside the traditional male occupations.
Can the period during and shortly after the war be characterised as a formative phase of the issue of gender
relations? It is evident that this period did not involve a revolution of the societal gender order. The idea of women as reserve labour did not disappear. The post-war planners considered that, in the transition to peace, the
women who had replaced men who were called up should be redeployed or retrained for employment in household work, in hotels, restaurants and cafés, in shops and in health care. In these areas SAK supported the ideas
of the experts on women’s issues about creating better career and promotion opportunities. In spite of the great
shortage of labour in the post-war period, leading politicians and economists stuck to old ways of thinking. A
clear indication on the part of the Government was that the women’s movement’s demand for long-term planning in order to utilise female labour was turned down.
One important diﬀerence from the First World War was that the Government produced peace plans for
women’s work during the Second World War. The period also led to ideological and institutional consequences
that could be the beginning of a change of the societal gender order. From her central position in Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering (’the Commission for economic post-war planning’), Karin Kock could
see to it that women’s demands for greater occupational mobility and a loosening up of the gender division of
labour had an impact on the post-war planning of the war years. The experiences of women in male industries in the Second World War, both in Sweden and abroad, showed to some extent that it was possible to change
the gender division of labour.
The modern welfare state also came to correspond to a great extent to the state feminist strategy of the experts
on women’s issues. With the historical formation of the welfare state a new type of occupational groups developed, the so-called welfare state professionals.
Keywords: women’s work, post-war planning, state feminism, women’s movement, the Second World War,
labour market policy, welfare state, gender, strategies, citizenship, formative phase.

under och kort efter
andra världskriget

Kvinnorörelsen och
efterkrigsplaneringen
Statsfeminism i svensk
arbetsmarknadspolitik
under och kort efter
andra världskriget
Nina Almgren

Skrifter från Institutionen för historiska studier 4
Umeå universitet

Institutionen för historiska studier
Umeå universitet
S-90 87 Umeå
Tel 090-786 5579
Fax 090-786 7667

© Nina Almgren och Institutionen för historiska studier,
Umeå universitet, 2006.
Tryck: NRA Repro AB, Umeå.
Omslag och sättning: Erik Lindenius.
Omslagsbild: Karin Kock, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren dryfta sammanslagning av två yrkeskvinnogrupper i en samorganisation, november 944.
Pressfoto: H. Svensson. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
ISBN 9-7264-082-0
ISSN 65-0046

Förord
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Eskilsson och Ann-Katrin Hatje. Ann-Katrin var den som föreslog ämnet för
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granska mina mer eller mindre färdiga alster. Ett stort tack till er båda.
Andra personer som har tagit sig tid för att läsa mitt avhandlingsmanus är
Åsa Karlsson-Sjögren, Camilla Norrbin och Johanna Overud. Tack! Åsa och Camilla har vid sidan av Johanna Dahlgren varit ett stort stöd under hela doktorandtiden. Genom åren har många värdefulla synpunkter på avhandlingsarbetet
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seminarium. Tack också till Johanna Dahlgren, Alexander Jonsson, Anna Lindqvist, Mattias Sandström, Lena Eskilsson och Ann-Katrin Hatje, som har korrekturläst manuset och till Erik Lindenius, som satt avhandlingen och gjort omslaget, samt Gunnar Persson som översatt sammanfattningen till engelska. Ett
kollektivt tack riktas också till alla arkivarier och bibliotekarier som hjälpt mig
under dessa år och till släkt och vänner utanför institutionen.
Slutligen vill jag tacka alla som har bidragit med ekonomiska medel, först
och främst FAS, men även Anna Wedholms Stiftelse för Jämställdhet, Hel Projektet ”Statsfeminismen och kvinnorörelsen: Om kvinnors politiska handlande i svensk
statlig arbetsmarknadspolitik under 940-talet” bedrevs under åren 998-200.
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. Inledning
När vi i vår tid konstaterar kvinnornas relativt ensidiga inriktning i förvärvslivet, när vi ser i hur begränsad omfattning de utnyttjar de vidgade möjligheterna på arbetsmarknaden, har vi lätt att glömma det motstånd kvinnorna haft att kämpa mot. Vi tycker kanske att ”pionjärerna”, de som envist
och hetsigt stridigt för kvinnornas sociala, ekonomiska och politiska likställighet med männen, måste ﬁnna resultatet mindre uppmuntrande.
Men när man närmare tänker sig in i, vilka svårigheter, som de haft att
övervinna, måste man säga, att kvinnorna tagit ett stort steg framåt.

De här raderna är hämtade från en artikel publicerad 95 och skriven av Svea Starrin-Reindahl, som var förste byråinspektör på det statliga ämbetsverket AMS. Artikeln ingick i en festskrift till ordföranden i Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Disa Västberg. I sin artikel visade Svea Starrin-Reindahl att kvinnor inte utnyttjat
chanserna att ta sig in på nya arbetsfält, utan inriktat sig på traditionella kvinnoyrken. Den rådande bristen på arbetskraft hade enligt henne erbjudit kvinnorna
många möjligheter att bryta genusarbetsdelningen på arbetsmarknaden. Motståndet mot förändringar i denna arbetsdelning var dock stort, påpekade hon.2
. Svea Starrin-Reindahl, “Kvinnorna i förvärvsarbete”, Socialdemokratisk kvinnogärning:
Festskrift i anledning av Disa Västbergs 60-årsdag den 17 maj 1951, Stockholm 95, s 0.
2. Se även intervju med Svea Starrin-Reindahl i Aftontidningen 2/9 945: ”Kvinnan har fått
sin stora chans – håller hon på att försitta den?”. Denna artikel refereras i Ann-Katrin Hatje, Från treklang till triangeldrama: Barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 18801940-talen, Lund 999, s 232. Om genusarbetsdelning se Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa
1789-1950: Genus, makt och arbetsdelning, Stockholm 999.



Kapitel 1
Det var ingen tillfällighet att Svea Starrin-Reindahl var författare till denna artikel. Hon hade varit handläggare och utredare av kvinnors arbetsmarknadsfrågor sedan lång tid tillbaka och som socialdemokratisk kvinna var hon
starkt engagerad i att förbättra situationen för kvinnorna på arbetsmarknaden. Hon hade först arbetat som konsulent i AMS föregångare, Statens arbetsmarknadskommission (SAK). Där hade hon under krigsåren varit sekreterare i
den grupp av kvinnliga sakkunniga som SAK tillsatte 940, de så kallade kvinnosakkunniga. Ordförande för kvinnosakkunniga blev Disa Västberg, som på
940-talet var den enda kvinnliga ledamoten av SAK:s styrelse. Dessa två kvinnor, Svea Starrin-Reindahl och Disa Västberg, hade således haft täta kontakter och arbetat tillsammans i frågor som gällde kvinnor och arbetsmarknadspolitik under hela 940-talet.
Svea Starrin-Reindahls uttalanden i citatet måste ses mot bakgrund av läget på arbetsmarknaden, både under och efter det andra världskriget. Även om
Sverige som neutralt och icke-krigförande land befann sig i en annan situation än de krigförande länderna koncentrerades nationens resurser till beredskapen. De omfattande inkallelserna berövade näringslivet en stor del av dess
anställda. Samtidigt ställde krigsmaktens upprustning ökade krav på industrin
och skapade därmed ökat behov av arbetskraft. Kvinnor blev efterfrågade på
arbetsmarknaden, i industrin och på andra områden. Under denna period ﬁck
också kvinnor i större utsträckning än tidigare chansen att komma in på mansdominerade områden av arbetsmarknaden. Efter kriget skapade högkonjunkturen stor efterfrågan på arbetskraft.
De pionjärer som Starrin-Reindahl syftade på, de som haft svårigheter att
övervinna, var en grupp kvinnor med visioner om förändringar i det rådande
genuskontraktet.3 De fanns i olika delar av staten och i toppen på olika politis3. Yvonne Hirdman har benämnt perioden för husmors- eller hushållskontraktets tid (en
manlig förvärvsarbetande familjeförsörjare och en kvinnlig försörjd hemarbetande moder).
Yvonne Hirdman, ”Kvinnor – från möjlighet till problem?”, i Anne-Hilde Nagel (red), Kjønn
og velferdsstat, Bergen 998, s 30ﬀ. Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genusordningen, Stockholm 998, s 4 och del I. Den kvinnohistoriska forskningen tycks bekräfta att husmorskontraktet var dominerande; se t ex Annika Baude & Cecilia Runnström, Kvinnans plats i
det tidiga välfärdssamhället, Stockholm 994.
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ka och opolitiska kvinnoorganisationer och arbetade för kvinnors sociala, ekonomiska och politiska jämlikhet med män. För denna kvinnoelit representerade 940-talet en sällsynt gynnsam tid för att initiera förändringar i kvinnors liv
och arbete. Denna avhandling ska handla om dessa centralt placerade politiska
aktörer, deras intressekamp och strategier och det motstånd som de mötte.

Syfte och frågeställningar
På en övergripande nivå behandlar denna avhandling förhållandet mellan kvinnorörelse, stat och arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget
och i vilken utsträckning beredskapspolitiken och efterkrigsplaneringen påverkade rådande genusordningar såväl på kortare som på längre sikt.
Relationen mellan kvinnorörelsen och staten ifråga om den förda arbetsmarknadspolitiken präglades av både konﬂikter och samarbete. Det närmare
syftet är att undersöka kvinnors strategiska agerande för att påverka den statliga arbetsmarknadspolitiken i Sverige under perioden 939-947. I det avseendet uppmärksammas vilka begränsningar som kringskar och vilka möjligheter
som vidgade kvinnors handlingsutrymme. I vad mån fanns det utökade möjligheter att skjuta fram kvinnors positioner på arbetsmarknaden och därigenom rucka på rådande genusmönster?
De kvinnor som står i fokus som viktiga aktörer tillhörde alla en elit av kvinnor. De var strategiskt placerade inom SAK och dess kvinnosakkunniga och i
Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering (planeringskommissionen),
samt på toppositioner i yrkes- och kvinnoorganisationer. Kvinnosakkunniga bestod av Disa Västberg (s), ordförande och ledamot av SAK, Kerstin Hesselgren
(fp), vice ordförande, Ida Fischer, Elsa Johansson (s), Ingeborg Lundborg och
Alva Myrdal (s). I planeringskommissionen ingick Karin Kock (s), huvudsekreterare och Eleonor Lilliehöök (fp). En central roll i denna avhandling spelar
även de kvinno- och samarbetsorganisationer som sökte tillvarata kvinnors intressen i arbetsmarknadsfrågor under beredskapstiden och inför efterkrigstiden.
Bland dessa märks de politiska kvinnoförbunden, Kvinnoorganisationernas ut3
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skott för mellanfolkliga frågor (KUM), Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté (KBK), Yrkeskvinnors riksförbund (YKR), Svenska kvinnoföreningars
samarbetskommitté (SKS), Yrkeskvinnors samarbetsförbund (YSF), Sveriges husmodersföreningars riksförbund (SHR) och Fredrika-Bremer-förbundet (FBF).
De nivåer och relationer som närmare undersöks är ) den statliga nivån
och förhållandet mellan kvinnor med statliga uppdrag och den av staten förda
arbetsmarknadspolitiken, 2) kvinnorörelsens agerande i arbetsmarknadsfrågor
och hur den eller delar av den förhöll sig till eller agerade gentemot den statliga arbetsmarknadspolitiken samt 3) relationen mellan kvinnor med positioner inom staten och kvinnorörelsen.
Konkreta frågor som anknyter till dessa tre relationer är följande: Hur agerade kvinnorna i SAK och planeringskommissionen för att tillvarata kvinnors
intressen och på vilka punkter ﬁck de gehör för sina krav? Vilka kompromisser
måste de gå med på? På vilka sätt och i vilka sammanhang gjorde kvinnorörelsen sin stämma hörd i frågor som rörde kvinnlig arbetskraft? I vad mån kunde
ledande kvinnosakskvinnor överbrygga heterogeniteten och skiktningen inom
kvinnokollektivet och deﬁniera övergripande gemensamma kvinnliga intressen och strategier i relation till staten och männen? Vilka intressen företrädde
kvinnorna inom SAK och planeringskommissionen i första hand?

Teoretiska utgångspunkter, begrepp och perspektiv
Denna avhandling handlar alltså om kvinnors krav och agerande för att göra
sig hörda inom statlig arbetsmarknadspolitik. Därför använder jag mig i huvudsak av aktörsinriktade perspektiv. Innan jag mer konkret presenterar de
begrepp och perspektiv som i hög grad styrt undersökningen ska jag på ett allmänt plan precisera mina teoretiska utgångspunkter.
Min utgångspunkt är i likhet med många andra forskare att staten är ett
centralt maktcentra för konstruktionen av genus och för regleringen av den
samhälleliga genusordningen.4 Statens karaktär och uppbyggnad är bestämd
av tid och rum och en institutionalisering av maktrelationer. ”What kind of
4
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state we have depends on who was mobilised in social struggle, what strategies
were deployed, and who won”, skriver de australiensiska sociologerna Suzanne
Franzway, Dianne Court och R W Connell.5 Staten är både en motsägelsefull
aktör och en arena för att lösa konﬂikter (genom kompromisser) mellan olika
intressen och kan därför bli ett instrument för förändring.6
”Kvinnorörelsen” är här ett paraplybegrepp som innefattar allt från de politiska partiernas kvinnoförbund och de frivilliga kvinnliga försvarsorganisationerna till FBF och många av de kvinnliga yrkesföreningarna. Jag använder
alltså en bred deﬁnition av kvinnorörelse.7 Samtidigt rör det sig om snävt deﬁnierade elitgrupper av över- och medelklasskvinnor i medelåldern. De var välutbildade och hade anställning i professionella eller semiprofessionella branscher. Vidare var de centralt placerade i toppen på olika kvinnoföreningar i
Stockholm och hade band till det politiska toppskiktet.8 Kärntruppen i kvinnorörelsen utgjordes av ett antal välkända och prominenta kvinnor. De hade
förmågan att skapa allianser och mobilisera stöd för sin sak; de kunde skriva
och tala och argumentera. De var inte bara intellektuellt verksamma i kvinno4. Suzanne Franzway, Dianne Court and R W Connell, Staking a claim: Feminism, bureaucracy and the state, Cambridge 989, s 52. R W Connell, Om genus, (2002) sv övers, Göteborg 2003,
s 35-43. Christina Florin, ”Statsbyråkratins erogena zoner. Staten som mötesplats för manligt
och kvinnligt”, i Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red), Bryta, bygga, bo: Svensk
historia underifrån, Stockholm 994, s 74-98. Helena Bergman, Att fostra till föräldraskap: Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950, Stockholm 2003. Joseﬁn Rönnbäck, Politikens genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap
1902-1921, Stockholm 2004. Yvonne Svanström och Kjell Östberg, Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år, Stockholm 2004. Christina Florin och Lars Kvarnström (red), Kvinnor på gränsen till medborgarskap: Genus, politik och oﬀentlighet 1800-1950, Stockholm 200.
5. Franzway, Court, Connell 989, s 35.
6. Ibid s 33f.
7. För en diskussion om vad kvinnorörelsen är se t ex Tayo Andreasen m ﬂ, ”Introduction”, i
Tayo Andreasen m ﬂ (red), Moving on: New perspectives on the women’s movement, Aarhus 99,
s 8ﬀ och Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4 (2000).
8. Jfr de kvinnliga riksdagsledamöternas gemensamma särdrag och elitskiktet i kvinnorösträttsrörelsen; se Camilla Norrbin, Från isolering till integrering: En kollektivbiograﬁsk studie över
de kvinnliga riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970, Umeå 2004, kap
3 och Christina Florin och Joseﬁn Rönnbäck, ”Gamla och nya rum i politiken: Kvinnorösträttsrörelsen som bildningsprojekt”, i Christer Jönsson (red), Rösträtten 80 år: Forskarantologi,
Stockholm 200, s 9.
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rörelsen, utan även utanför i andra kretsar.9 Det rörde sig i huvudsak om välbeställda kvinnor, antingen utan familjeförpliktelser eller med stödjande män
och hemhjälp. De hade kontroll över den kvinnopolitiska infrastruktur, som
byggts upp av tidigare kvinnorörelser.0
Min studie omspänner en tidsperiod som har karaktäriserats som ett formativt skede i svensk samhällshistoria, 940-talet. Statsvetaren Bo Rothstein har
talat om formativa moment i den korporativa staten, skandinaviska välfärdsstatsforskare om en övergång från socialhjälps- till omsorgsstat och historikern Rolf Torstendahl om utvecklingen från organiserad till participatorisk
kapitalism (935/45).2 Begreppet formativt moment används som beteckning
på krislägen, då nya ekonomiska och sociala förhållanden sätter rådande institutionella arrangemang ur spel. I dessa skeden kan centralt placerade politiska aktörer påverka de framtida politiska institutionernas utformning. Historikern Lennart Friberg menar att människor kan ha blivit mer öppna än tidigare
och lagt krisårens nya idéer till sitt förkrigstida tankegods. I det under beredskapstiden uppkomna konsensustillståndet blev hela samhällsmaskineriet mer
9. Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, Lund 998, s 224. Dessa kvinnor stod för både prominens och
sakkunskap och förfogade över en samhällelig prestige, som gav dem politiskt inﬂytande; jfr
Silke Neunsinger, ”I nationens intresse: Svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta”,
i Florin & Kvarnström 200, s 209ﬀ.
0. Frangeur 998, s 262. Kajsa Pehrsson & Brita Åkerman, ”’Dagen är äntligen här’. Kvinnogrupper – splittrade, eniga, tillsammans”, i Brita Åkerman m ﬂ, Vi kan, vi behövs! – kvinnorna
går samman i egna föreningar, Stockholm 983, s 99ﬀ. Florin & Rönnbäck 200, s 3f.
. Se till exempel Johanna Overud, ”Anders väljer yrke: Om genuskonstruktion i 940-talets statliga yrkesvägledning”, i Anette Warring (red), Køn, religion og kvinder i bevægelse: Konferencerapport fra det VI. Nordiske kvindehistorikermøde Tisvildeleje 12. – 15. august 1999, Roskilde
2000, s 90-204; Örjan Appelqvist, Bruten brygga: Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947, Stockholm 2000, s 23; Niklas Stenlås, Den inre kretsen: Den svenska ekonomiska elitens inﬂytande över partipolitik och opinionsbildning 1940-1949, Lund 998, s 3-35.
2. Bo Rothstein, Den korporativa staten: Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik, Stockholm 992, s 7ﬀ. Arnlaug Leira, “En kvinnevenlig velferdsstat?”, i Nagel 998, s 85.
Ida Blom, ”Reﬂeksjoner over kjønn og stat”, i Nagel 998, s 39. Christina Bergqvist, Mäns makt
och kvinnors intressen, Uppsala 994, s 56. Rolf Torstendahl, Bureaucratisation in Northwestern
Europe, 1880-1985: Domination and governance, London 99, kap 5. Rolf Torstendahl, “Teknologi och samhällsutveckling 850-980. Fyra faser i Västeuropeisk industrikapitalism”, i Thorsten Nybom – Rolf Torstendahl (red), Byråkratisering och maktfördelning, Lund 989, s 9ﬀ.
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mottagligt för förändringar. Institutionella trögheter och ideologiska föreställningsstrukturer släppte.3 En genusteoretisk utgångspunkt är att det ﬁnns förutsättningar för en omförhandling av samhällets genuskontrakt i tider av stor
osäkerhet och väpnade konﬂikter.4
Mitt antagande är att 940-talet och särskilt efterkrigsplaneringsåren 943947 är ett formativt skede i historien.5 Under denna tid växte den svenska arbetsmarknadspolitiken fram och olika vägval och alternativ ifråga om kvinnors arbete och genusarbetsdelningen i samhället diskuterades och utreddes.
Detta var en period då den statliga regleringen av arbetsmarknaden ökade
enormt och den svenska modellen för samverkan på arbetsmarknadsområdet
förstärktes.6 Perioden under och omedelbart efter kriget var också ett tillfälle
för feministiskt engagerade kvinnor att agera och vid denna tid fanns ett antal kvinnor som var en del av de nya samarbetsformer som växte fram mellan
myndigheter och olika intressegrupper.

Statsfeminism
Det ﬁnns en rad studier publicerade på området genus och välfärdsstat.7 Redan 987 lanserade den norska statsvetaren Helga Hernes begreppet statsfeminism för att förklara hur den efterkrigstida expansionen av statens uppgifter
3. Lennart Friberg, Styre i kristid: Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 19391945, Stockholm 973, s 347ﬀ.
4. Yvonne Hirdman, “Genussystemet - reﬂexioner kring kvinnors sociala underordning,
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3 (988) s 58. Joan W Scott, ”Gender: A useful category of historical analysis”, The American historical review, 9:5 (986) s 073f. Ulla Wikander, ”Delat arbete,
delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet”, i Yvonne Hirdman & Gertrud
Åström (red), Kontrakt i kris: Om kvinnors plats i välfärdsstaten, Stockholm 992, s 24. Wikander
999, s 7ﬀ. Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal: Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige
under andra världskriget, Stockholm 2005, s 8ﬀ. Madelene Lidestad, Uppbåd, uppgifter, undantag: Om genusarbetsdelning i Sverige under första världskriget, Stockholm 2005. Se även NIKK magasin,  (2004), som är ett temanummer om krig, kjønn og fred.
5. Liksom ekonom-historikern Örjan Appelqvist ser jag de första åren efter krigsslutet (945947) som en övergångsperiod, snarare än efterkrigstid. Appelqvist 2000, s 35, 24 och 463.
6. Bo Rothstein, ”Från ’Det svenska systemet’ till ’Den svenska modellen’ eller Fanns det en
arbetsmarknadspolitik före AMS?”, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 23-24 (982).
7. Se till exempel Nagel 998; Frangeur 998; Florin och Kvarnström 200; Helena Bergman
och Peter Johansson (red), Familjeangelägenheter: Modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, Stockholm/Stehag 2002; Bergman 2003.
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och den oﬀentliga sektorn mobiliserat och delvis inkluderat kvinnor politiskt.
De skandinaviska välfärdsstaternas framväxt medförde att mycket av det reproduktions- och omsorgsarbete, som kvinnor tidigare utförde oavlönat inom
familjen eller i frivilligorganisationer, omvandlades till betalt (deltids)arbete i
främst den oﬀentliga sektorn. Efter 945 har en utbyggd oﬀentlig service skapat en rad nya serviceyrken åt framför allt kvinnor. Välfärdsstatens expansion
innebar också att politik började utövas inom områden som tidigare tillhört
den privata sfären, till exempel familje- och socialpolitik. Det var också staten
som genom jämställdhetspolitiken banade väg för kvinnor att komma in i det
politiskt representativa systemet.8
Hernes ger inte en uttömmande beskrivning av innebörden i begreppet
statsfeminism. En första deﬁnition dyker upp i introduktionskapitlet till essäsamlingen Welfare state and woman power, där statsfeminism beskrivs som ett
resultat av samspelet mellan agitation underifrån och integrationspolitik ovanifrån. Samtidigt heter det att statsfeminism inte kan ersätta och inte ska sammanblandas med den politiska mobiliseringen av kvinnor och deras intressen. I avslutningskapitlet deﬁnieras statsfeminism som feminism uppifrån i form av
jämställdhet mellan könen och socialpolitiska åtgärder samt en feminisering av
yrken som är relevanta ur ett välfärdsstatligt perspektiv. Statsfeminism har här
sin motsvarighet och utmaning i feminiseringen underifrån bland kvinnoaktivister inom politiska och kulturella verksamhetsområden.9 Jag hittar en tredje
variant i samma kapitel:
State feminism is neither more nor less than the result of negotiations
and ’contracts’ between the state and women; it represents the results
of an alliance between the two. Like all political outcomes, it is based
on compromises, which are renegotiated at regular intervals.20
8. Helga Maria Hernes, Welfare state and woman power: Essays in state feminism, Oslo 987, s
7, s 24 och kap 2. Hernes skriver att implementeringen av jämställdhet genom politiska åtgärder utvecklades i förhållande till det korporativa systemet.
9. Ibid s , 29 och 53.
20. Ibid s 62. Den tredje deﬁnitionen hittar jag också i inledningskapitlet. Ibid s 29.
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Hernes påpekar att kvinnor är såväl partner som utmanare och kravställare gentemot staten och att feminiseringen underifrån får sin kraft av allianser mellan
olika grupper av kvinnor. Statsfeminism är både ett samlingsnamn på politiska åtgärder som integrerat kvinnor på arbetsmarknaden och i de statliga institutionerna och en beteckning för det politiska resultatet av kvinnors agitation och
statens integrerande politik eller av samarbetet mellan kvinnorna och staten.
Ordet statsfeminism kan således tolkas på många olika sätt och går bra att
använda i ﬂera sammanhang. Det förknippas ofta med den institutionalisering
av jämställdhet som ägde rum under 970-talet.2 Historikerna Christina Florin
och Bengt Nilsson hävdar att statsfeminism är en företeelse som innebär att staten inrättar särskilda strukturer som ska stärka kvinnors ställning. Det innebär
att särskilda byråkrater eller femokrater knyts till den statliga eller kommunala
förvaltningen för att arbeta med jämställdhetsfrågor.22 Femokratbegreppet har
myntats av australiensiska forskare för att beteckna de kvinnor som tillsätts för
att arbeta med kvinnofrågor och på kvinnoavdelningar i statsbyråkratin.23 På se2. Den skandinaviska statsfeminismens starka koppling till socialdemokratin (i egenskap av
statsbärande makt) har gjort Hernes’ tes om potentiellt kvinnovänliga skandinaviska välfärdsstater ideologiskt belastad för konservativa och nyliberala politiker. För en närmare beskrivning
av det statsfeministiska socialdemokratiska projektet och det som den norska sociologen Cathrine Holst uppfattar som några blinda ﬂäckar i detta se Cathrine Holst, ”Statsfeminismens
moralske grammatikk”, i Cathrine Holst (red), Kjønnsrettferdighet: Utfordringar for feministisk
politikk, Oslo 2002, s 54-88.
22. Christina Florin & Bengt Nilsson, ”’Något som liknar en oblodig revolution…’ Jämställdhetens politisering under 1960- och 1970-talen”, Umeå 2000, s 0f. Statsfeminismen är ett internationellt fenomen och frågor om dess betydelse för den reella jämställdheten mellan könen i 4 länder
har diskuterats i ett internationellt projekt; se Dorothy McBride Stetson & Amy G Mazur (red),
Comparative state feminism, Thousands Oaks, California 995. Se även Dorothy McBride Stetson
(red), Abortion politics, women’s movements, and the democratic state: A comparative study of state
feminism, Oxford 200. För problem med begreppen statsfeminism och femokrater i den nordiska
och internationella kvinnoforskningen se Anette Borchorst, “Hvad er det vi studerer?”, i Christina
Bergqvist m ﬂ (red), Likestilte demokratier? Kjønn og politikk i Norden, Oslo 999, s 54f.
23. Franzway, Court och Connell 989, s 33. Ordet femokrat används i denna snävare betydelse i Stetson & Mazur 995, s 5 och Stetson 200, s 8. För ”femokrati” se även Sophie Watson
(red), Playing the state: Australian feminist interventions, London 990 och Hester Eisenstein,
”The Australian femocratic experiment: A feminist case for bureaucracy”, i Myra Marx Ferree
och Patricia Yancey Martin (red), Feminist organizations: Harvest of the new women’s movement,
Philadelphia 995, s 69-83.
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nare tid har innebörden i termen blivit vidare och inkluderar feministiska byråkrater som söker arbeta till förmån för kvinnor vilken position de än har.24 En
kontroversiell fråga har varit hur femokrater balanserar statslojaliteten mot pliktkänslan gentemot kvinnorörelsen.25 Den nordamerikanska statsvetaren Amy Elmans tes är att statsbyråkratin aldrig kan tillgodose feminismens intressen, eftersom tjänstemäns lojalitet mot staten är starkare än kvinnokraven.26 Andra
forskare slår fast att det handlar om förhandlingar mellan aktörer med olika stora maktresurser och att kvinnointressen formas i samspel med staten.27
Även om tidigare forskning om statsfeminism och femokrater först och
främst gäller senare tiders feministiska kamp som 960- och 970-talen har
historiker som Renée Frangeur, Christina Florin och Bengt Nilsson berört att
det tidigare fanns kvinnor som agerat på ett liknande sätt.28 Statsfeminismen
brukar knytas till välfärdsstatens uppbyggnad och den välfärdsstatliga utvecklingen tog fart efter andra världskriget.29 Begreppet statsfeminism är därför
24. Franzway, Court och Connell 989, s 34. Femokratbegreppet har t ex en bredare innebörd i Bergqvist 994, s 0f, där det refererar till tjänstemän, handläggare, experter, utredare
och politiker som arbetar professionellt med jämställdhet.
25. Eisenstein 995, 72ﬀ. För en översikt över denna debatt se Bergqvist 994, s 0ﬀ.
26. Amy Elman, Sexual subordination and state intervention: Comparing Sweden and the United States, Providence/Oxford 996.
27. Se till exempel Franzway, Court, Connell 989, s 39; Sophie Watson, ”The state of play: An
introduction”, i Watson 990, s ; Marian Sawer, Femocrats and ecorats: Women’s policy machinery in Australia, Canada and New Zealand, Geneva 996. http://www.unrisd.org/unrisd/website/
document.nsf/0/DA254C22F3E5CC580256B67005B6B56?OpenDocument, 2006-03-3. Bergman
2003, s 7 och 345.
28. Frangeur 998, s 6, 34 och 269f. Bengt Nilsson, Kvinnor i statens tjänst – från biträden till
tjänstemän: En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och
kamp under 1900-talets första hälft, Uppsala 996, s 06ﬀ. Ann-Katrin Hatje, ”Samhällsfeminism,
rationalisering och feminisering av den oﬀentliga sektorn: Historiskt perspektiv på den oﬀentliga
sektorns framväxt i Sverige, ca 900-970, i Eva Helen Ulvros (red), Kön, makt, våld: Konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg, Göteborg 2003,
s 325-339. De norska historikerna Ida Blom och Kari Melby ser konturerna av en ”statsfeminism”
redan i det tidiga 900-talet: se Kari Melby, ”Kvinner som politiske aktører før og etter stemmeretten”, i Nina Berven & Per Selle (red), Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten, Oslo 2004, kap 2; Ida Blom, ”Klasse og kjønn i tuberkulosearbeidet i Norge och Danmark”, i Berven & Selle 2004, kap 5. Neunsinger 200, s 98f.
29. Se till exempel Bergquist 994, s 56f; Leira 998, s 85; Blom 998, s 39; Birte Siim, ”Feministiska tolkningar av samspelet mellan kvinnor och välfärdsstaten”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2 (990) s 6.
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värt att tillämpas på min undersökningsperiod som ett analytiskt verktyg. Det
är användbart för att det förenar ett kvinnligt aktörsperspektiv med ett genusperspektiv och eftersom jag precis som Hernes vill analysera förhållandet mellan stat och kvinnor.
Vad är det då som skiljer feminism och statsfeminism åt? Feminism ska i
denna avhandling ses som ett samlingsbegrepp på en rad olika riktningar, vars
minsta gemensamma nämnare är målet att upphäva kvinnors underordnade
samhällsställning. Begreppet statsfeminism får den dubbla betydelsen av politisk strategi och politiskt resultat. Strategiskt handlar det om feminister som
var placerade inom eller i anslutning till staten och deras långsiktiga, målinriktade tänkande om kvinnors integrering i stats- och arbetslivet. Kvinnorna i SAK och planeringskommissionen har i avhandlingen getts benämningen
statsfeminister. Som politiskt resultat betraktat är statsfeminism en beteckning för resultatet av kvinnoorganisationernas samarbete och statens integration av kvinnokraven. Detta resultat baseras på förhandlingar och kompromisser mellan staten och kvinnorörelsen.

Intressebegreppet
Ett dominerande drag i skandinavisk kvinnoforskning har varit diskussionen
om det på teoretisk väg går att fastställa kvinnors politiska intressen eller om
eventuella kvinnointressen bara kan undersökas empiriskt. De ﬂesta forskare är
eniga om att grupper av kvinnor har gemensamma intressen. Ett tydligt uttryck
för detta är att kvinnor organiserar sig i helt självständiga kvinnoorganisationer
för att tillvarata sina intressen eller i egna kvinnoorganisationer inom könsblandade organisationer, till exempel de politiska partiernas kvinnoförbund. De organiserar sig också för att driva enskilda frågor. Ett klassiskt exempel är Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.30 Däremot går meningarna isär när
det gäller synpunkten att alla kvinnor har vissa gemensamma intressen i egenskap av att de är kvinnor. I skandinavisk statsvetenskap intar kvinnoforskare
ståndpunkten att det på förhand går att tillskriva kvinnor som grupp vissa in30. Beatrice Halsaa, ”Har kvinnor gemensamma intressen?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4
(987) s 43.
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tressen i politiken. Däremot är de oense om hur långt man kan sträcka sig i deﬁnitionen av vad som är kvinnospeciﬁka intressen – om det går att säga att kvinnor har ett gemensamt intresse av att driva bestämda politiska frågor eller om
det teoretiskt bestämbara intresset endast kan sägas bestå av att utöka kvinnors
deltagande och representation i den politiska beslutsprocessen.3
I historisk forskning är det inte lika vanligt som i statsvetenskap att teoretiskt
bestämma kvinnors intressen, utan där är frågan knuten till konkreta situationer och därmed något som måste undersökas empiriskt.32 Flera studier har visat
att åsiktsskillnader och konﬂikter mellan kvinnor är en del av kvinnohistorien.
Under 900-talet rådde djupa meningsskiljaktigheter mellan kvinnor med olika
bakgrunder och tillhörigheter som klass, etnicitet, yrke, utbildning och generation.33 Ändå ger forskning om kvinnorörelsens historia besked om att det varit
möjligt för kvinnor med vitt skilda bakgrunder och åsikter att samarbeta.34
3. Anna G Jónasdóttir, ”Kvinnors intressen och andra värden”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2
(985) s 7-33. Halsaa 987, s 42-56. Hernes 987, s 47, 7 och 97. Maria Oskarson & Lena Wängnerud, Kvinnor som väljare och valda: Om betydelsen av kön i svensk politik, Lund 995, s 26ﬀ. Lena
Wängnerud, Politikens andra sida: Om kvinnorepresentation i Sveriges Riksdag, Göteborg 998.
32. Christina Carlsson Wetterberg, ”Likhet och särart: Den tidiga arbetarrörelsens kvinnopolitik”, Arbetarhistoria, 5 (3/989) s 53f. Norrbin 2004, s 30. Se dock Gunnel Karlsson, Från
broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inﬂytande och makt
i SAP, Lund 996.
33. Se till exempel Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik: En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910, Lund 986; Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander (red),
Kvinnor mot kvinnor: Om systerskapets svårigheter, Stockholm 999; Hatje 999; Louis Drangel,
”Folkpartiet och jämställdhetsfrågan”, i Liberal ideologi och politik 1934-1984, Stockholm 984, s
359ﬀ; Margareta Lindholm, Talet om det kvinnliga: Studier i feministiskt tänkande i Sverige under
1930-talet, Göteborg 990; Christina Carlsson Wetterberg, ”Equal or diﬀerent? That’s not the
question. Women’s political strategies in historical perspective”, i Drude von der Fehr, Bente
Rosenbeck och Anna G Jónasdóttir (red), Is there a Nordic feminism? Nordic feminist thought on
culture and society, London 998, s 2-43.
34. Se till exempel Norrbin 2004, kap 6; Irene Andersson, Kvinnor mot krig: Aktioner och nätverk för fred 1914-1940, Lund 200; Kjell Östberg, Efter rösträtten: Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Stockholm/Stehag 997, del 2; Frangeur 998, kap 7; Lindholm 990;
Barbara Hobson & Marika Lindholm, ”Collective identities, women’s power resources, and
the making of welfare states”, Theory and society, 26 (997) s 475-508; Rönnbäck 2000; Ulrika Thomsson, ”’Rätten till våra kroppar’: Kvinnorörelsen och våldtäktsdebatten”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4 (2000) s 5-63; Lena Eskilsson, Drömmen om kamratsamhället: Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 1925-35, Stockholm 99; Overud 2005.
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Statsvetaren Maud Eduards menar att det borde vara tre analysnivåer i feministisk teori. På den första nivån handlar analysen om kvinnor som könsgrupp i
motsats till män som könsgrupp. Här fokuseras på maktförhållandet mellan könen. Den andra nivån handlar om kvinnor som olika intressegrupper och är inriktad på variationerna i kvinnors villkor. På den tredje nivån måste fokus riktas mot
enskilda kvinnor. Eduards utgångspunkt är att kvinnor till följd av en politiskt
konstruerad underordning har gemensamma, kollektiva erfarenheter samt att
kvinnors gruppspeciﬁka intressen och individuella erfarenheter är inskrivna i en
speciell könsmaktordning.35 Det är ett viktigt påpekande eftersom aktörsinriktade
perspektiv som intresseteorin och strukturellt orienterade perspektiv som genussystemteorin ibland betraktas som något av motpoler i kvinnoforskningen.36
Jag ansluter mig till uppfattningen att kvinnors intressen är en empirisk fråga.
I denna avhandling analyseras kvinnors gemensamma, olika och motstridiga intressen mot bakgrund av den övergripande genusordning som fanns i samhället.

Strategibegreppet
Många svenska kvinnoforskare har på olika sätt använt sig av strategibegreppet för att analysera kvinnors individuella och kollektiva agerande.37 Det används ofta för att beteckna att handlandet hos en aktör sker enligt ”en medveten kalkyl” eller ”en uppgjord plan”.38 Ett annat kriterium är att handlingen är
långsiktig och målinriktad.39 Skillnaden mellan strategi och ideologi kan vara
35. Maud L Eduards, ”Den feministiska utmaningen: Kvinnors kollektiva handlande”, i
Åström & Hirdman 992, s 259ﬀ. För denna utgångspunkt se även Gunnela Björk, Att förhandla sitt medborgarskap: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950, Lund 999 och
Ylva Waldemarson, Kvinnor och klass – en paradoxal skapelseberättelse: LOs kvinnoråd och makten
att benämna 1898-1967, Stockholm 2000, s 8.
36. Se till exempel Christina Carlsson Wetterberg, ”Från patriarkat till genussystem – och vad
kommer sedan?”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3 (992) s 46; Bergqvist 994, s 9; Oskarson &
Wängnerud 995, s 32; Wängnerud 998, s 44ﬀ. Hirdman och Hernes ger i stort sett samma beskrivning av samhällsutvecklingen under 900-talet. Jfr Yvonne Hirdman, ”Genussystemet”, i
Demokrati och makt i Sverige: Maktutredningens huvudrapport, SOU 990:44, s 73-6.
37. För en genomgång av en del av denna forskning; se Frangeur 998, s 6ﬀ och Neunsinger 200, s 97ﬀ.
38. Nilsson 996, s 36. Karlsson 996, s 2 not 5.
39. Frangeur 998, s 6. Neunsinger 200, s 99.
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ganska diﬀus, eftersom en strategi både kan vara en målinriktad politisk handling och en målinriktad argumentation.40 Strategibegreppet kan också utgöras
av speciﬁka krav på politiska åtgärder för att tvinga fram jämställdhet mellan
könen, till exempel könskvotering.4
Jag har låtit mig inspireras av sociologerna Barbara Hobsons och Marika
Lindholms användning av begreppet diskursiva strategier respektive organisatoriska strategier.42 I denna avhandling används ordet diskursiva strategier som
en beteckning för en speciellt vinnande formulering av argumentationen som
på sikt får makt över värderingarna och intressena.43 Begreppet organisatoriska strategier använder jag mig av för att syfta på kvinnors bildande av allianser och nätverk över klass- och partigränser, antingen i oberoende organisationer eller i tvärpolitiska grupper.44
Min ståndpunkt är att politiska strategier kan beteckna såväl aktörers arbetsmetoder för att påverka politiska och byråkratiska beslutsprocesser som
långsiktiga, målinriktade handlingar och argument. I analysen av kvinnornas
strategier tar jag min utgångspunkt i det handlingsutrymme och de handlingsalternativ som fanns i skilda situationer, bestämt av både de gemensamma och
skilda intressen som fanns inom kvinnorörelsen och förhållanden inom staten
och i det omgivande samhället.

Medborgarskapsbegreppet
Medborgarskap har traditionellt betecknat de rättigheter och skyldigheter som
följer med ett medlemskap i en stat/ett samhälle. Begreppet har en dubbel betydelse genom att det fokuserar både individernas relationer till staten/samhället
40. Frangeur 998, s 4f not 9 och s 7 not 2.
4. Gunnel Karlsson, “Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonﬂikter, makt och strategier”, Arbetarhistoria, 44-45 (4/987-/988) s 20.
42. Hobson & Lindholm 997, s 489ﬀ. Barbara Hobson, ”Feminist strategies and gendered
discourses in welfare states: Married women’s right to work in the United States and Sweden”,
i Seth Koven & Sonya Michel (red), Mothers of a new world: Maternalist politics and the origins
of welfare states, New York 993, s 396-429.
43. Se även Frangeur 998, s 8f, 26 not 76 och s 245 not 23; Walter Korpi, ”Den svenska arbetarrörelsens förutsättningar och strategier”, i Per Thullberg & Kjell Östberg (red), Den svenska modellen, Lund 994, s -26.
44. Kvinnor kan också knyta allianser med män. Se t ex Nilsson 996, kap 3 och s 29ﬀ.
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och relationerna mellan medborgarna (av olika genus, klass, etnicitet, region, ålder och så vidare). Nyare forskning om medborgarskap utgår ofta från den engelske sociologen T H Marshalls modell från 900-talets mitt. Han menar att
medborgarskap delvis har växt fram vid sidan av de västerländska demokratierna och gått från en kamp för civila rättigheter (individuella frihetsrättigheter, till
exempel rätten att utöva det yrke man väljer) under 700-talet till en kamp för
politiska rättigheter (rösträtt och valbarhet) under 800-talet till kampen för sociala rättigheter (rätt till ett garanterat minimum av ekonomisk och social välfärd)
under 900-talet. Tillsammans utgör dessa rättigheter det fulla eller demokratiska medborgarskapet.
Många genusforskare har ifrågasatt den marshallska medborgarskapsteorin
för att den är statisk och inte stämmer överens med kvinnors väg till medborgarskap.45 Hernes menar att kvinnor i motsats till män ﬁck sociala rättigheter
innan de erhöll juridiska, politiska och ekonomiska rättigheter.46 Andra menar
att ett politiskt medborgarskap förutsätter ett socialt och civilt medborgarskap.
Statsvetaren Carole Pateman har belyst att kvinnor historiskt sett fått ett sekundärt medborgarskap, som byggt på deras underordnade roller som familjemedlemmar.47 Den amerikanska ekonom-historikern Alice Kessler-Harris hävdar att
Marshall bortser från mäns och kvinnors skilda förhållanden i arbets- och familjelivet. Hon lyfter särskilt ut den viktiga rätten att utöva det yrke man väljer och
kallar denna för ”ekonomiskt medborgarskap”, deﬁnierat som ekonomisk jämlikhet och ekonomiskt oberoende. Denna rättighet har nekats kvinnor långt in
på 900-talet och dess kärna är ”friheten för kvinnor att konkurrera på arbetsmarknaden och rätten till arbete”.48 Den stora majoriteten av amerikanska kvin45. Se till exempel Jönsson 200; Florin & Kvarnström 200; Rönnbäck 2000; Björk 999;
Hobson & Lindholm 997; Hernes 987, kap 7; Birte Siim, Gender and citizenship: Politics and
agency in France, Britain and Denmark, Cambridge 2000, kap -3; Ursula Vogel och Michael
Moran, “Introduction”, i Ursula Vogel och Michael Moran (red), The frontiers of citizenship,
Basingstoke 99; Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, London 997, kap 4.
46. Hernes 987, s 27. Se också s 34f och s 42f.
47. Alice Kessler-Harris, ”Genusidentitet: Rätten till arbete och idén om ett ekonomiskt
medborgarskap”, Fronesis,  (998) s 74. Se även Birte Siim & Ann-Dorte Christensen, ”Teorier
om det kønnede demokrati”, i Ann-Dorte Christensen & Birte Siim, Køn, demokrati og modernitet: Mod nye politiske identiteter, København 200, s 9f och Björk 999, s 5.
48. Kessler-Harris 998, s 70.
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nor har inte känt att de varit berättigade till arbete på samma villkor som män.
Kessler-Harris menar (inspirerad av Hernes) att kvinnors strävan efter ett ekonomiskt medborgarskap inte bara är ett medel för ekonomiskt oberoende, utan
också ett verktyg för politiskt deltagande. Begreppet ekonomiskt medborgarskap är användbart för min undersökning, eftersom det sätter fokus på kvinnors
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten
ligger därför på den ekonomiska aspekten av medborgarskapet.
Dagens forskare utgår ofta från att medborgarskapets innebörd är historiskt föränderlig och resultatet av ständiga förhandlingar mellan stat och
medborgare och mellan olika grupper av medborgare. Den engelska samhällsvetaren Ruth Lister hävdar att stora delar av 900-talets politiska historia
karakteriserats av strider för att utvidga, försvara eller ge innehåll åt politiska,
civila och sociala medborgerliga rättigheter. Kvinnor spelade både som individer och i grupper en central roll i dessa konﬂikter och de använde ofta det så
kallade fulla medborgarskapet som ledstjärna. Ett sådant förhållningssätt ställer kvinnopolitiskt handlande i centrum för en studie av hur olika aspekter av
det kvinnliga medborgarskapet formats och ändrats genom historien. I Listers
teoretiska modell förstås medborgarskap både som en status till vilken vissa
rättigheter är knutna och som en praktik, som involverar både plikter och politiskt deltagande i en bredare bemärkelse. I den ena prioriteras den individuella medborgarens rättigheter, i den andra det större samhällets intressen. Lister pekar på att medborgarskap erhållits i gengäld mot ett bidrag till samhället
och att detta bidrag har varit starkt kopplat till både kön och klass.49
I den här avhandlingen undersöks diskussionerna mellan staten och kvinnorörelsen och mellan olika grupper av kvinnor om hur kvinnors medborgerliga
status och praktik skulle se ut i beredskaps- och efterkrigstidens samhälle. Vidare behandlas frågan om på vilka sätt de organiserade kvinnorna tog sitt samhällsansvar och hur detta påverkade deras medborgarskap. Här har jag inspirerats av
synen på kvinnors kollektiva handlande i kvinnorörelsen som viktiga delar av
49. Ruth Lister, Citizenship: Feminist perspectives, Basingstoke 997, introduktion och kap .
Se även Björk 999 och inledningen i Florin & Kvarnström 200.
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medborgarskapets praktik. Maud Eduards menar att kvinnor vidgar sitt politiska handlingsutrymme genom att göra sig till medvetna, aktiva medborgare. I
forskningen benämns detta som ”empowerment” eller mobilisering, som betyder förmågan att agera genom kollektivt handlande i olika sammanhang.50
Det ﬁnns många begrepp som med fördel hade kunnat problematiseras i
denna avhandling, men som endast kan signaleras här. Hit hör den historiska
elit- och nätverksforskningen, som på senare tid har utvecklats på ett imponerande sätt i Sverige, hos bland andra Niklas Stenlås, Catarina Lundström och
Irene Andersson.5 Även om denna forskning inte utgör utgångspunkt för denna avhandling är den en viktig bakomliggande diskussion. Mitt sätt att se på
statsfeministerna och deras makt- och mobiliseringsstrategier ligger nära historikern Niklas Stenlås resonemang kring den svenska ekonomiska elitens inﬂytande över partipolitik och opinionsbildning under 940-talet. Han menar att
den industriella eliten i hög grad samordnade sitt kollektiva agerande och tillvaratog sina intressen mot staten och andra grupper via sociala nätverk i en inre
krets av industriledare.52

Avgränsningar, metod och källor
Aktörsperspektivet är den centrala analysinriktningen i den här avhandlingen och avser två huvudaktörer i frågor som gäller arbetsmarknaden: ”staten”
och ”kvinnorörelsen”. Rent konkret är staten de centrala kristidsmyndigheter
som förde beredskaps- och efterkrigstidens arbetsmarknadspolitik, SAK (inklusive dess kvinnosakkunniga) och planeringskommissionen, samt regering och
riksdag.53 Kvinnorörelsen är ett samlingsnamn för Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF), Folkpartiets kvinnoförbund (FPK), Högerns centrala
50. Maud Eduards, Förbjuden handling: Om kvinnors organisering och feministisk teori, Malmö 2002, s 52. Se även Siim & Christensen 200, s 2 not 2.
5. Se till exempel Historisk tidskrift, 4 (997); Stenlås 998; Peter Aronsson, Solveig Fagerlund,
Jan Samuelsson (red), Nätverk i historisk forskning: metafor, metod eller teori?, Växjö 999; Andersson
200; Catarina Lundström, Fruars makt och omakt: kön, klass och kulturarv 1900-1940, Umeå 2005.
52. Stenlås 998. Se även Andersson 200.
53. Planeringskommissionen blev betraktad som ”central kristidsmyndighet”. Friberg 973, s 62.
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kvinnoråd (HCK), Svenska landsbygdens kvinnoförbund (SLKF), KBK, KUM, YKR,
SKS, YSF, SHR och FBF. Mitt urval av opolitiska kvinnoorganisationer baserar sig
främst på att de var remissinstanser i frågor om kvinnors arbete och tillvaratog
de yrkesarbetande kvinnornas intressen. KBK (938-945) och KUM (940-950)
har valts ut därför att de var kristida företeelser, där kvinnor samarbetade över
parti- och organisationsgränser i de beredskaps- respektive efterkrigsfrågor som
undersöks i avhandlingen. Min ambition är inte att ge en heltäckande bild av
kvinnoföreningarna, utan snarare att studera ledningarnas förhållningssätt och
agerande i de arbetsmarknadsfrågor som undersöks i avhandlingen.54
Med arbetsmarknadspolitik avser jag i första hand den politik som SAK och
planeringskommissionen förde. De frågor som fokuseras är beredskaps- och
efterkrigsplaneringen för att tillvarata kvinnlig arbetskraft. Framför allt vill jag
undersöka hur kvinnorna inom staten och i kvinnorörelsen tänkte och handlade i frågor om kvinnors arbete.
Jag bygger upp analysen av förhållandet mellan kvinnorörelsen och staten
ifråga om den förda arbetsmarknadspolitiken genom att undersöka tre relationer på två nivåer. På det statliga planet studeras relationen mellan KBK, kvinnosakkunniga och Karin Kock och deras respektive förhållande till SAK och
54. KBK, KUM och YSF ﬁnns presenterade på ett samlat sätt i denna avhandling. För mer information om SSKF, FPK, HCK, SLKF, YKR, SKS, SHR och FBF hänvisas till tidigare studier och/eller andra skrifter. Nedan nämns endast ett urval. Karlsson 996. Ingegärd Fraenkel, ”Folkpartiets kvinnoförbund”, i Ruth Hamrin-Thorell (red), Det var så vi började: Liberala kvinnor, Stockholm 979,
s 40-5. Drangel 984, s 342-425. Kvinnoförbundet 50 år, Stockholm 970. Stina Nicklasson, Högerns
kvinnor: Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37, Stockholm 992.
Hans Albin Larsson, ”Husmor blir politiker – om Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund”, i Anita
Dahlgren, Ole Elgström och Hans Albin Larsson, Kvinnor påverkar: Centerns Kvinnoförbund ur tre
vetenskapliga perspektiv, Stockholm 985, s 7-25. Ann Kring (red), Yrkeskvinnor på väg, Stockholm
985. Joseﬁn Rönnbäck, “Mor-barn-arbete-ett aktuellt triangeldrama: Yrkeskvinnors riksförbund
935-944”, opublicerad magisteruppsats i historia ht 996, Stockholms universitet, Historiska institutionen. Husmodersförbundet hem och samhälle 75 år, Stockholm 995. Inger Hultgren, Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess: Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och
Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975, Umeå 982. Margareta von Konow (red),
I Fredrika Bremers spår: Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1944, Stockholm 944. Ulla Manns, Den
sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921, Eslöv 997. Lindholm 99, kap 3. Östberg
997. Frangeur 998, kap 4 och 7. Om SLKF, YKR, SHR och FBF kan man läsa i Brita Åkerman m ﬂ,
Vi kan, vi behövs! – kvinnorna går samman i egna föreningar, Stockholm 983.
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planeringskommissionen. På kvinnorörelsenivån undersöks förhållandet mellan de olika organisationerna i första hand inom KBK och KUM och deras relationer till den statliga beredskaps- och efterkrigsplaneringen. Den tredje relationen ligger på båda nivåerna och där relateras kvinnosakkunnigas och Karin
Kocks handlande till kvinnoorganisationernas agerande.
Tidsmässigt begränsas undersökningen till perioden 939-947 med tonvikt på åren 943-945, då efterkrigsplaneringen diskuterades. Det är en naturlig avgränsning, eftersom min undersökningsperiod börjar samma år som SAK
inrättades och avslutas i samband med att den ombildades till ett nytt centralt
ämbetsverk, AMS.
Aktörernas agerande följs i stort sett kronologiskt, då undersökningen styrts
av ambitionen att sätta beredskapstidens arbetsmarknadspolitik i relation till
efterkrigstidens. Denna ambition tar avstamp i den forskning som hävdar att
den samhällssituation som kristiden skapade bidrog till att ange referensramarna för efterkrigsplaneringen.55 För den här avhandlingens vidkommande betyder det att undersöka i vad mån det vid övergången till fredsförhållanden fanns möjligheter för kvinnor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden
och på så sätt förändra rådande genusstrukturer. Vilka typer av genusordningar utgick politiker och utredare från när de debatterade den kvinnliga arbetsmarknaden efter kriget?
Jag använder olika typer av källmaterial för att besvara syfte och frågeställningar. På statlig nivå utgår jag från otryckt och tryckt arkivmaterial från SAK och
planeringskommissionen. Det källmaterial som totalt sett ﬁnns bevarat efter SAK
har en överväldigande omfattning. I den här undersökningen är det framför allt
förmedlingshandlingar som berör kvinnlig arbetsmarknad som är av intresse.
Främst används kvinnosakkunnigas protokoll, yttranden och utredningar.
För att få fram hur man såg på kvinnors arbete efter kriget analyseras delar
av planeringskommissionens interna material och de oﬀentliga utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering som denna lät utarbeta under åren 94445.56 Utöver detta undersöks riksdagstrycket när avhandlingens frågor berörs.
55. Friberg 973, s 347ﬀ. Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, Stockholm 967, s 76 not .
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En källgrupp som också används är oﬀentliga utredningar och tidningar.
När det gäller översiktliga faktauppgifter om kristidspolitik och kristidshushållning är det främst delar av Karl Åmarks omfattande SOU-serie Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget och tidskriften Från departement och nämnder som kommer i fråga.57
På kvinnorörelsenivå använder jag både otryckt och tryckt material som de
olika riksföreningarna efterlämnat. Detta består av yttranden, årsberättelser,
protokoll, publikationer och tidskrifter, manuskript, stadgar, skrivelser och
korrespondens, pressklipp och så vidare. Dessutom analyseras Disa Västbergs
och delar av Alva Myrdals personarkiv.
Arkivmaterial från Husmodersförbundet hem och samhälle, Centerkvinnorna, FPK och SSKF är välbevarat. Dessa arkiv innehåller protokoll och verksamhetsberättelser för hela undersökningsperioden. I Moderata kvinnoförbundets
arkiv saknas protokoll och årsberättelser för tiden 944-45. Materialet i YKR:s arkiv består också av handlingar från SKS och YSF, som undersöks i avhandlingen. Eftersom FBF:s arkiv är oordnat för undersökningsperioden används de delar
som är någorlunda ordnade, till exempel protokoll och verksamhetsberättelser.
Arkivet innehåller också handlingar från KUM. I KBK:s arkiv undersöks protokoll, som sträcker sig från 938 till 943. Andra viktiga källor är KBK:s förvaltningsberättelser och de protokoll som fördes vid dess konferenser och som också ﬁnns bevarade i SAK:s arkiv.
Ett källproblem är att SAK:s och planeringskommissionens protokoll nästan
uteslutande består av beslutsprotokoll, som inte säger något om hur diskussionerna förts. En förklaring kan vara att krisårens ärendemängd och tidspress
tvingade fram omfattande informella kontakter. Praktiska hänsynstaganden,
förenklade handläggningsrutiner och snabb ärendegång kom i första hand.58
56. Planeringskommissionen lämnade inte mindre än tio betänkanden och 26 utlåtanden.
Appelqvist 2000, s 26. Dessa redovisas kronologiskt i Appelqvists licentiatuppsats; se Örjan
Appelqvist, Världsintressets advokat: Gunnar Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen 19441945, Göteborg 997, bilaga .
57. Karl Åmark, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget: D 1, SOU 952: 49. Karl Åmark, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget: D 2, SOU 952: 50.
58. Friberg 973, s 28ﬀ.
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Olika kvinnogrupper har i högre grad fört diskussionsprotokoll, som i några
fall till och med avslöjar vilka aktörer som företrätt olika åsiktsriktningar.
Oﬃciell statistik eller forskning som bygger på sådana källor används för att
ge en bakgrund till kvinnors förvärvsdeltagande. Det bör då beaktas att kvinnors förvärvsfrekvens vid denna tid underskattades i den oﬃciella statistiken.
Många arbetsuppgifter registrerades aldrig. Det gällde särskilt arbeten som betecknades som hushållsnära, till exempel hemarbetande kvinnor inom industrin
och jordbruksarbetande gifta kvinnor.59 Den oﬃciella statistik som visar en ökning av andelen förvärvsarbetande gifta kvinnor under 900-talet är snarare en
konstruktion av verkligheten, baserad på den vid olika tidpunkter rådande genusideologin, än en beskrivning av den faktiska utvecklingen av gifta kvinnors
förvärvsarbete. Gifta kvinnor, framför allt arbetarklasskvinnor, har alltid i stor
utsträckning förvärvsarbetat både i och utanför hemmet.60 Syftet med denna
avhandling är dock inte att kartlägga kvinnors sysselsättningsutveckling under
krigsperioden. Det viktiga är att siﬀrorna utgjorde underlag för statsmakternas
bedömningar och beslut och de oﬀentliga diskussionerna om efterkrigstidens
arbetsmarknadspolitik.

Forskningsläge
Det ﬁnns en omfattande internationell forskning om andra världskrigets betydelse för genusrelationerna att förhålla sig till. Denna forskning har till största delen gjorts utifrån andra utgångspunkter än de som används i den här
59. Anita Nyberg, Tekniken – kvinnornas befriare? Hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors
hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet-1980-talet, Linköping 989. Wikander 999, s
9. Flera forskare pekar på bristerna med arbetsmarknadsstatistik och behovet av att komplettera med andra typer av källmaterial för att nå en djupare kunskap om kvinnors förvärvsarbete. Se
till exempel Gun Johansson, ”Industrins glömda kvinnor: Om hemarbete i Eskilstuna på 920till 970-talen”, i Josephine Askegård, Kjersti Bosdotter och Klaus Misgeld (red), Kvinnor tar
plats: Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet, Stockholm 2002, s 53-59; Lotta Vikström,
Gendered routes and courses: The socio-spatial mobility of migrants in nineteenth-century Sundsvall,
Sweden, Umeå 2003, kap 7.
60. Anita Nyberg, ”Vad mäter statistiken?”, i Sten Johansson m ﬂ, Mannen som norm i statistiken? Rapport från ett seminarium den 31 oktober 1990, Stockholm 99, s 25-37. Frangeur 998,
kap 2. Wikander 999, s 82.
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studien. För Sveriges del ﬁnns mindre gjort. När jag i slutet av 990-talet påbörjade avhandlingsarbetet fanns ännu ingen publicerad svensk forskning om
beredskapstidens inverkan på genusrelationerna.6 Trots att andra världskriget var en av de mest utforskade perioderna i svensk historieskrivning hade
problemområdet fortfarande inte undersökts och analyserats på ett djupare plan.62 Det stora forskningsprojektet ”Sverige under andra världskriget”
(SUAV) pågick åren 966-78 och genererade många publikationer.63 Även om
ﬂera av dessa haft stor betydelse för denna avhandlings tillkomst behandlar
ingen krigsårens betydelse för genusrelationerna.64
6. ”Kvinner, krig och kjaerlighet” var ett pågående nordiskt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om genus och krig; se Anne Werner, ”Kvinner, krig och kjaerlighet: Et forprosjekt
om forskningskompetanse, litteratur og interesser”, NIKK notat,  (997). Ingela Nilsson (Historiska institutionen, Umeå universitet) hade skrivit en avhandlings-PM om kvinnligt förvärvsarbete och statlig arbetsmarknadspolitik i Sverige 939-945 och ett kompendium om internationell forskning på området, som jag haft god hjälp av. Ingela Nilsson, ”Kvinnligt förvärvsarbete
och statlig arbetsmarknadspolitik i Sverige, 939-946”, opublicerad avhandlings-PM; “Krig –
Kvinnornas befriare? Internationell forskning om kvinnligt förvärvsarbete under andra världskriget”, opublicerat kompendium, Institutionen för historia, Umeå universitet, 996.
62. Stig Ekman, ”Forskningsläget rörande Sverige under andra världskriget”, i Lars Ericson
(red), Meddelanden från Krigsarkivet XIV: Beredskap i väst: Sveriges militära beredskap och gränsen i väster 1940-1945, Stockholm 99, s 7-20. Se även Britta Lövgren, ”Forskning om svensk
politisk historia 920-945”, i Svensk politisk historia: En kommenterad litteraturöversikt, Stockholm 993, s 23f och 63ﬀ. Ulla Wikander konstaterade redan 985 att problemområdet genus
och krig var så gott som outforskat. Ulla Wikander, ”En skiss av kvinnoarbetet och dess villkor
i Sverige 95-950, med fokus på arbetsdelningen mellan könen”, i Lynn Karlsson och Ulla Wikander, Kvinnoarbete och könssegregering i svensk industri 1870-1950: Tre uppsatser, Uppsala 985,
s 42. Hon skrev senare en artikel om världskrigens betydelse för nordamerikanska, engelska och
tyska kvinnors arbetsvillkor. Ulla Wikander, “Kvinnor, krig och industriell rationalisering”, i
Kvinnohistoria: Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Stockholm 992, s 88-202.
63. Stig Ekman, ”Sverige under andra världskriget: Presentation av ett forskningsprojekt”,
Historisk tidskrift, 3 (970) s 30-326.
64. Forskningsområdet tangeras däremot i två SUAV-avhandlingar. Ann-Katrin Hatje behandlar
synen på kvinnans roll som barnaföderska och arbetskraft i den befolkningspolitiska debatten från
mitten av 930-talet t o m de första efterkrigsåren. Ann-Katrin Hatje, Befolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen, Stockholm 974.
Kerstin Abukhanfusa har i sin avhandling om beredskapsfamiljernas försörjning undersökt hur
krigsfamiljebidragen (ekonomiskt stöd till de inkallades familjer) fungerade i de två kommunerna
Järfälla och Västerås. Kerstin Abukhanfusa, Beredskapsfamiljernas försörjning: Krigsfamiljebidragen
i teori och praktik, Stockholm 975. Efter SUAV-projektet angavs också några tänkbara forskningsuppgifter vad beträﬀar relationen mellan könen; se Stig Ekman, ”Jämställdheten mellan man och
kvinna i beredskapsårens Sverige”, i Ann-Soﬁe Kälvemark (red), Jämställdhetsperspektiv i forskningen: Rapport från ett symposium 24-25 april 1980, Stockholm 980, s 99-.
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Numera ﬁnns en del svensk forskning på området, men den är inte särskilt omfattande. Den viktigaste och mest närliggande är historikern Johanna Overuds avhandling I beredskap med Fru Lojal: Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget.65 Overud har undersökt vad hotet från
ett andra världskrig betydde för planering och användning av kvinnor som ersättare för inkallade män under beredskapstiden. Denna fråga har belysts ur
statens, kvinnoorganisationernas, arbetsgivarnas, fackets och de manliga arbetarnas perspektiv. Overud har behandlat hur kvinnors reservarbete framställdes
i den statliga propagandan och hur verklighetens reservarbetare såg ut. Vidare
har hon analyserat kvinnors beredskapsuppgift som den framställdes i statens
hushållnings- och hemarbetspropaganda och hur hemmet uppfattades som den
kvinnliga arbetskraftens reträttplats efter kriget. Hennes huvudresultat är att det
nationella hotet drev fram en tillfällig förskjutning i den rådande genusarbetsdelningen, men att den manliga familjeförsörjarmodellen och den kvinnliga
husmodersnormen aldrig bröts. Synen på kvinnor som reservarbetskraft reproducerades inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och propagandan. Den
temporära förskjutningen avsatte dock vissa permanenta spår. Likalönsfrågan
började drivas på allvar och problemet att förena hem- och förvärvsarbete blev
aktuellt. Landsbygdens ogifta döttrar tog också chansen att bli självförsörjande.
Overud spårar en början till ett framtida kontraktsbrott i kvinnors nyförvärvade erfarenheter av lönearbete i industrin, samt av organisering och frivilligarbete av olika slag, främst genom KBK.
Jag behandlar delvis samma aktörer som Overud66 och är i likhet med henne
intresserad av den komplexa frågan om vilken förändringskraft beredskapstiden
haft för genusordningen. Även i tid överlappar våra undersökningar delvis varandra. Overud börjar före krigsutbrottet medan jag går längre fram i tiden, till
947. Det ﬁnns således beröringspunkter mellan avhandlingarna, men också vä65. Overud 2005.
66. Centrala aktörer i Overuds avhandling är Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, Sakkunniga rörande arbetsmarknadens försvarsberedskap, SAK och dess kvinnosakkunniga, KBK, Sveriges verkstadsförening, Svenska metallindustriarbetareförbundet, Statens informationsstyrelse, Svensk ﬁlmindustri och Aktiv Hushållning.
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sentliga skillnader. Hennes avhandling behandlar inte statlig efterkrigsplanering
och kvinnopolitiskt handlande på arbetsmarknadens område inför efterkrigstiden. Mer än Overuds behandlar denna avhandling kvinnors strategiska agerande och den dåtida kvinnorörelsen. Overud använder sig av Hirdmans teori om
genuskontrakt för att analysera kvinnors uppgift i freds- och beredskapssamhället. Min undersökning anlägger som framgått ett annat perspektiv, där statsfeminism och kvinnors politiska mobilisering inför efterkrigsplaneringen står i
centrum. I tidigare forskning har andra aspekter av den svenska efterkrigsplaneringen belysts.67 Historikern Yvonne Hirdman har skildrat efterkrigstidens planeringsutopier, där kvinnors hemarbete särskilt behandlats.68
Förutom att jag av nödvändighet ibland skildrar samma kontextuella förutsättningar som Overud utgår denna avhandling också från frågorna i vad
mån, hur och när det planerades för att tillvarata kvinnornas arbetskraft, inte
minst för att ersätta de inkallade männen på olika arbetsplatser. Utgångspunkten är också i hög grad ett aktörsperspektiv, där några aktörer är gemensamma
(KBK, SAK och dess sakkunniga). Samtidigt anlägger jag ett mer avgränsat perspektiv på den svenska beredskapsplaneringen och användningen av kvinnors
arbetskraft. Overud har studerat den planering och aktivitet som föregick kriget. Hon har också undersökt hur frågan om kvinnors reservarbetskraft togs
emot av arbetsgivarna inom järn- och verkstadsindustrin samt hur främst Metall tog upp de frågor om likalön, nattarbete och deltidsarbete som kvinnors
inordning i industrin aktualiserade. Jag koncentrerar framställningen till KBK,
SAK och dess sakkunniga och lyfter fram kvinnosakkunniga och deras relationer till SAK och KBK. Vidare ställs kvinnosakkunnigas intressen mot andra intressen och synsätt inom SAK i fråga om kvinnors arbete. Min huvudsakliga
avsikt med att studera beredskapspolitiken för att ta tillvara kvinnors arbets67. Appelqvist 2000. Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin: socialdemokratisk
riksdagspolitik 1939-1945, Stockholm 974. Kent, Zetterberg, Liberalism i kris: Folkpartiet 19391945, Stockholm 975.
68. Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta – studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm
989, kap 6. Se även Britta Lövgren, Hemarbete som politik: Diskussioner om hemarbete, Sverige
1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut, Stockholm 993.

24

Inledning
kraft är att blottlägga viktiga förutsättningar för kvinnors arbete och handlingsutrymme inför fredsplaneringen.
När det gäller 940-talets kvinnliga oﬀentlighet är det förvånansvärt lite
utforskat. Däremot ﬁnns en del mindre studier kring kvinnor och politik under perioden. Framför allt har historikern Gunnela Björks forskning om kvinnors politiska aktörskap i Örebro under 900-talets första hälft varit till god
hjälp i analysen av det kvinnliga medborgarskapet. Hon har belyst kvinnors
frivilliginsatser under beredskapstiden samt diskussioner i kvinnoorganisationer och bland fackligt aktiva kvinnor åren efter kriget. För henne framstår
940-talet som ett årtionde då kvinnoorganisationer gjorde omfattande insatser i totalförsvaret och krisförvaltningen, fackföreningskvinnor blev synliga och kvinnors ekonomiska medborgarskap omprövades. Dessa förändringar innebar dock ingen uppvärdering av kvinnors politiska medborgarskap och
svaret på deras politiska marginalisering söktes hos dem själva. De förvärvsarbetande husmödrarnas situation blev en politisk fråga, men en fråga som till
stor del blev deras eget problem och som kvinnor inte hittade någon gemensam lösning på. Kvinnor betraktades som reserver av arbetskraft och medborgare, vars uppgift var att rycka in för att rädda en kritisk situation.69
Enligt Rolf Torstendahl framträdde vid krigsslutet starka kvinnogrupper,
som uppmanade statsledningen att anamma en kvinnovänlig politik. Det fanns
många framstående kvinnor som var politiskt aktiva och fokuserade på frågor
om kvinnors rättigheter. Trots Alva Myrdals och andra kvinnors centrala positioner inom socialdemokratin och påtryckningar från kvinnoförbundet kom en
traditionell, arbetarklassbetonad genuskonservatism att dominera partiets och
statens politik i efterkrigstidens inledningsskede. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram var en fortsättning på det reformarbete som inletts före kriget, men innebar inte en förändring av kvinnors deltagande i förvärvslivet eller en ny familjeeller genuspolitik. I det avseendet kom en omvandling först på 960-talet.70
69. Björk 999, kap 6-7.
70. Rolf Torstendahl, ”Women, labour market and gender: Policies in the two Germanies
and Sweden, 945-89”, i Rolf Torstendahl (red), State policy and gender system in the two German
states and Sweden 1945-1989, Uppsala 999, s 223ﬀ.
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Avslutningsvis ﬁnns det ett fält av forskning som tar upp betydelsen av de
fackliga organisationernas förhållningssätt och agerande för genusarbetsdelningen på arbetsmarknaden under 900-talet.7 Likaså en del forskning som behandlar kvinnors inbrytningar i manligt dominerat industriarbete perioden runt andra
världskriget.72 Kvinnors förvärvsarbete under denna period har också antydningsvis behandlats i en rad ekonomisk-historiska projekt.73 Denna forskning har bidragit med värdefull bakgrundsinformation. Detsamma gäller den tidigare forskningen om krisförvaltningen och krispolitiken på arbetsmarknadsområdet.74

Internationell forskning
På internationell nivå har olika aspekter av förhållandet mellan kvinnor, krig
och social förändring utforskats och debatterats sedan 960-talet. Historiker
och andra forskare har varit oense om andra världskrigets långsiktiga inverkan på kvinnors roll och status och om perioden borde karakteriseras som en
7. Hirdman 998. Waldemarson 2000. Gunnar Qvist, Statistik och politik: Landsorganisationen
och kvinnorna på arbetsmarknaden, Stockholm 974. Gunhild Kyle, Gästarbeterska i manssamhället: Studier om industriarbetande kvinnors villkor i Sverige, Stockholm 979. Irma Irlinger, TCO och
kvinnorna: Tidsperioden 1944-1974: Studie av TCOs och SIFs arbetsmarknadspolitik och behandling av
principen lika lön för lika arbete, Uppsala 990. Nilsson 996. Ingela Schånberg, Genus och utbildning: Ekonomisk historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970, Stockholm 200, kap 3-4. Se
även Jonas Olofsson, ”Brist på arbetskraft – ett huvudspår i debatten om kvinnors industriarbete
och yrkesutbildning från trettiotal till tidigt sextiotal”, i Jonas Olofsson & Ingela Schånberg (red),
Yrkesutbildningen i går och i dag – om tillväxt, välfärd och kön, Lund 2000, s 36-74.
72. För en bild av vad som är på gång se t ex Arbetarhistoria, 95-96 (3-4/2000) och Askegård,
Bosdotter och Misgeld 2002. Här vill jag särskilt framhålla Lina Rylanders pågående avhandlingsprojekt om kvinnor i mansdominerad industri 940-975, på Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.
73. För en del av dessa forskningsprojekt se Mats Johansson, Svensk industri 1930-1950: Produktion, produktivitet, sysselsättning, Lund 985, s 8. Det ﬁnns även annan ekonomisk-historisk
forskning som tangerar ämnet kvinnligt förvärvsarbete under andra världskriget ur olika aspekter; se till exempel Wikander 985 och Åsa Löfström, Reservarmén? En studie av den kvinnliga
sysselsättningens konjunkturkänslighet inom industrin, Umeå 978.
74. Friberg 973. Rothstein 982. Bo Rothstein, ”Att administrera välfärdsstaten: några lärdomar från Gustav Möller”, i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 36-37 (987). Bo Rothstein, Den socialdemokratiska staten: Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och
skolpolitik, Lund 986, s 33f. Overud 2005, kap 2-3.
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tid av kontinuitet eller dramatiska förändringar i genusrelationerna. De feministiska författarna Betty Friedan och, senare, Juliet Mitchell gjorde gällande
att kvinnors liv förbättrades avsevärt under kriget. Behovet av kvinnlig arbetskraft i produktionen var stort och socialpolitiska åtgärder vidtogs för att frigöra kvinnlig arbetskraft. Efter kriget svängde pendeln åt andra hållet, både i
USA och Storbritannien. Kvinnor var inte längre välkomna i förvärvslivet, lekskolor och daghem försvann och en kulturoﬀensiv inleddes för att återföra
kvinnor till hemmet.75 I polemik mot Friedan påstod socialhistorikern Arthur
Marwick, å ena sidan, att traditionella attityder till kvinnors plats inte förändrades helt under kriget, till exempel gav journal- och propagandaﬁlmer stereotypa beskrivningar av kvinnor. Å andra sidan ansåg han att anställningen av
gifta kvinnor var en oåterkallelig trend och att kvinnor byggde upp sitt självförtroende under kriget.76 I USA framhöll socialhistorikern William Chafe att
andra världskriget var en milstolpe för kvinnor. Han dokumenterade både de
möjligheter som bristen på arbetskraft öppnade (till exempel tillgång till bättre jobb och högre löner) och den bestående ojämlikheten mellan könen: misslyckade försök att introducera lika lön för lika arbete, inadekvat barnomsorg
och annan samhällsservice samt kvinnors exkludering från arbetsmarknadspolitiken. Men trots begränsade framsteg i jämlikhet ledde kriget till ett varaktigt
ökat förvärvsarbete bland gifta och medelålders kvinnor.77
Under framför allt 970- och 980-talet kom en uppsjö av böcker och artiklar
om andra världskrigets eﬀekt på genusordningen.78 I denna forskning ﬁnns det
analyser av arbetsmarknadsstatistik, statlig politik, propaganda och populärkul75. Betty Friedan, Den feminina mystiken, (963) sv övers, Stockholm 968, se särskilt kap 7.
Juliet Mitchell, Psykoanalys och feminism, (975) sv övers, Stockholm 977, s 237ﬀ. Se även Penny Summerﬁeld, Women workers in the second world war: Production and patriarchy in conﬂict,
(984) 2:a upplagan, London 989, s .
76. Arthur Marwick, Britain in the century of total war: War, peace and social change, 19001967, London 968, s 29ﬀ. Arthur Marwick, War and social change in the twentieth century: A
comparative study of Britain, France, Germany, Russia and the United States, London 974, s 59f
och 75. Summerﬁeld 989, s . Se Arthur Marwick (red), Total war and social change, Basingstoke 988.
77. William Henry Chafe, The American woman: Her changing social, economic, and political
roles, 1920-1970, New York 972, del 2.
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tur, kvinnorörelser, arbetsliv och kvinnors dagliga liv i de anglosaxiska länderna
främst. Dessa studier avvisar tesen att efterkrigstiden representerade en anti-feministisk ”backlash” och att kriget var en vändpunkt i kvinnoemancipationen.
Tillsammans vittnar de om en hög grad av kontinuitet i genusordningen och
om att de konservativa efterkrigstida genusuppfattningarna hade sin upprinnelse i ekonomiska, sociala och ideologiska strukturer som överskred den korta
krigstida kampanjen för att förändra könsrollerna. Gemensamt är synsättet att
kriget hade potentialen att bryta ner den förkrigstida genusarbetsdelningen och
genusideologin. Däremot har dessa undersökningar levererat olika förklaringar till genusrelationernas kontinuitet och det ﬁnns olika uppfattningar om de
krigstida förändringarnas betydelse för kvinnors liv och arbete på lång sikt.
Många kritiker av Chafe och Marwick medger att krigstiden framkallade
ökat förvärvsarbete bland äldre och gifta kvinnor, även om de ifrågasätter den
bredare betydelsen av förändringen. De anser att övergången från en kvinnlig
lönearbetsstyrka dominerad av unga, ogifta kvinnor till en där majoriteten var
äldre och gifta blev en bestående förändring i efterkrigstiden. Tanken att kvinnor kunde kombinera hem- och förvärvsarbete blev accepterad under krigsperioden, men trots dessa tillfälliga vinster var kvinnors status inom lönearbetsstyrkan knappast bättre än den varit före kriget och konventionella attityder
till kvinnors roll inom familjen förändrades inte.79 Flera forskare hävdar däremot att de ﬂesta varaktiga förändringar i kvinnors förvärvsarbete under 940talet var en fortsättning på långsiktiga trender. Dessa berodde snarare på det
växande arbetskraftsbehovet i kontors-, handels- och servicesektorn, åtmins78. För en översikt över den omfattande litteraturen om genusrelationer och krig se “Introduction”, Joan W Scott, “Rewriting history” och Margaret R Higonnet & Patrice L-R Higonnet, ”The double helix”, i Margaret Randolph Higonnet m ﬂ (red), Behind the lines: Gender and the two world wars, New Haven 987, s -7, 2-30 resp 3-47; Nilsson 996; Ida Blom,
”Change or continuity in European gender relations?”, i Sue Bridger (red), Women and political
change: perspectives from East-Central Europe: selected papers from the ﬁfth world congress of Central and East European studies, Warsaw, 1995, New York 998.
79. Karen Anderson, Wartime women: Sex roles, family relations, and the status of women during world war II, Westport 98, s 73-78. Ruth Milkman, Gender at work: The dynamics of job
segregation by sex during world war II, Urbana 987, s 99f. Penny Summerﬁeld, “Women, war
and social change: Women in Britain in world war II”, i Marwick 988, s 00ﬀ.
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tone i de länder där efterkrigstiden präglades av ekonomisk högkonjunktur.
Dessutom hade ökat förvärvsarbete bland gifta och äldre kvinnor demograﬁska orsaker som kulminerade mot decenniets slut.80
Flera forskare poängterar att de appeller som riktade sig till kvinnor betonade krigssituationens tillfälliga och onormala karaktär. Både i propaganda och populärkultur framställdes kvinnliga arbetare mer som hemmafruar
och mödrar som svarade på sina länders eller mäns behov än som lönearbetare. Detta rättfärdigade deras deltagande på manligt dominerade områden av
arbetsmarknaden, men bidrog inte i särskilt hög grad till att öka deras rätt till
lönearbete eller rättigheter på arbetsplatsen.8 Många av de initiativ som togs
för att anställa gifta kvinnor i krigsindustrin baserade sig på ett temporärt
krigstida behov. När brittiska och nordamerikanska regeringar motvilligt inrättade småbarnsinstitutioner framhöll man att det var en tillfällig åtgärd, som
inte avsåg att bli en permanent rättighet.82 Inom den statliga politik som syf80. Leila J Rupp, Mobilizing women for war: German and American propaganda, 1939-1945,
Princeton 978, s 76f. Susan M Hartmann, The homefront and beyond: American women in the
1940s, Boston 982, s 24. Harold L Smith, ”The womanpower problem in Britain during the
second world war”, The historical journal, 27:4 (984) s 944. Deborah Montgomerie, ”The limitations of wartime change: Women war workers in New Zealand”, New Zealand journal of history, 23 (989) s 85f. Se även Claudia D Goldin, ”The role of world war II in the rise of women’s
employment”, The American economic review, 8:4 (Sept 99) s 74-56 och Paddy Quick, ”Rosie the riveter: Myths and realities”, Radical America, 9 (July-Oct 975) s 5-3.
8. Rupp 978, speciellt kap 5 och 6; Maureen Honey, Creating Rosie the riveter: Class, gender,
and propaganda during world war II, Amherst 984; Melissa Dabakis, “Gendered labor: Norman Rockwell’s Rosie the riveter and the discourses of wartime womanhood”, i Barbara Melosh
(red), Gender and American history since 1890, London 993, s 82-204; Ruth Pierson, “Women’s emancipation and the recruitment of women into the labour force in world war II”, i Susan
Mann Troﬁmenkoﬀ & Alison Prentice (red), The neglected majority: Essays in Canadian women´s
history, Toronto 977, s 32ﬀ; M Susan Bland, ”Henrietta the homemaker, and ’Rosie the riveter’: Images of women in advertising in Maclean’s magazine, 939-50”, Atlantis, 8:2 (Spring/
Printemps 983) s 6-86; Susan L Carruthers, ”’Manning the factories’: Propaganda and policy
on the employment of women, 939-947”, History: The journal of the historical association, 75
(June 990) s 232-256; Deborah Montgomerie, ”Reassessing Rosie: World war II, New Zealand
women and the iconography of femininity”, Gender & history, 8: (April 996) s 08-32.
82. Denise Riley, War in the nursery: Theories of the child and mother, London 983, kap 5.
Sonya Michel, ”American women and the discourse of the democratic family in world war II”,
i Higonnet m ﬂ 987, s 54-67. Se även Pierson 977, s 36ﬀ.
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tade till att få ut kvinnor på arbetsmarknaden går det att identiﬁera en manlig familjeförsörjarideologi och en kvinnlig husmodersnorm, vilket ﬂera forskare visar i sina bidrag.83 Till största delen fortsatte arbetsmarknaden att vara
uppdelad efter kön. I mansdominerade industrier tilldelades ﬂertalet kvinnor
det monotona rationaliserade arbetet, medan kvaliﬁcerade arbeten reserverades för män. Arbetsgivarna gav ofta lägre löner till kvinnor än män.84
I nyare forskning betonas att krigets eﬀekt var blandad och att det är svårt
att göra svepande generaliseringar om krig och social förändring. Kriget hade
inte samma eﬀekt på alla kvinnor – en del kvinnor gynnades, andra inte. En
kvinnas nationalitet, etnicitet, ålder, klass, utbildning och civilstånd avgjorde
hur hon påverkades av kriget på ”hemmafronten”.85 Det är också möjligt att
identiﬁera frön till förändring, som skapade en djupare omvandling i kvin83. Margaret Allen, ”The domestic ideal and the mobilization of womanpower in world war
II”, Women’s studies international forum, 6:4 (983) s 40-42. Summerﬁeld 989. Rupp 978, kap
4. Ruth Roach Pierson, ”They’re still women after all”: The second world war and Canadian womanhood, Toronto 986, kap . Pierson 977. Deborah Montgomerie, “Man-powering women:
Industrial conscription during the second world war”, i Barbara Brookes m ﬂ (red), Women in
history 2: Essays on women in New Zealand, Wellington 992, s 84-204.
84. Milkman 987, kap 4. Karen Beck Skold, ”The job he left behind: American women in the
shipyards during world war II”, i Carol R Berkin och Clara M Lovett (red), Women, war, and revolution, New York 980, s 55-75. Deborah Scott Hirshﬁeld, ”Women shipyard workers in the second world war: A note”, The international history review, XI:3 (August 989) s 478-485. Michael
Nash, ”Women and the Pennsylvania railroad: The world war II years”, Labor history, 30:4 (Fall
989) s 608-62. Anderson 98, s 35. D’Ann Campbell, Women at war with America: Private lives
in a patriotic area, Cambridge 984, s 220f. Harold L Smith, “The eﬀect of the war on the status
of women”, i Harold L Smith (red), War and social change: British society in the second world war,
Manchester 986, s 22. Summerﬁeld 989, kap 7. Annemarie Tröger,”The creation of a female assembly-line proletariat”, i Renate Bridenthal m ﬂ (red), When biology became destiny: Women in
Weimar and Nazi Germany, New York 984, s 237-270. Montgomerie 989, s 73-80.
85. Hartmann 982, s 209f. Elizabeth Fox-Genovese, “Mixed messages: Women and the impact of world war II”, Southern humanities review, 27:3 (Summer 993) s 236. Higonnet & Higonnet 987, s 44f. Marwick 988, s xvii. För variationerna i kvinnors krigstida situation se Mary
Martha Thomas, Riveting and rationing in Dixie: Alabama women and the second world war,
Tuscaloosa, Alabama 987; Sherna Berger Gluck, Rosie the riveter revisited: Women, the war and
social change, New York 987; Campbell 984; Karen Tucker Anderson, ”Last hired, ﬁrst ﬁred:
Black women workers during world war II”, The journal of American history, 69: (982) s 82-97;
Allen 983; Jill Stephenson, ”’Emancipation’ and its problems: War and society in Württemberg
939-45”, European history quarterly, 7 (July 987) s 345-365.
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nors medvetanden, strävanden och möjligheter en generation senare. Många
kvinnor upplevde att deras liv blev radikalt förändrat, trots att de varken erfor eller förväntade sig ”emancipation”. Fastän många av de krigstida förändringarna upphävdes efter kriget var kvinnors plats inte exakt densamma som
tidigare. Erfarenheten av att arbeta inom typiska mansyrken gav många kvinnor en ökad självkänsla och tilltro till sin förmåga.86
En del forskare har ifrågasatt det traditionella antagandet att kvinnorörelsen
dog ut när kvinnor vann rösträtt efter första världskriget och inte ﬁck nytt liv
igen förrän på 960-talet.87 Tvärtom bidrog kriget till att viktiga grunder lades
för den andra feminismvågens framträdande, åtminstone i USA.88 Kvinnoorganisationer livades upp av en atmosfär som var mer välvilligt inställd till deras mål.
De drog uppmärksamhet till könsdiskriminering och nådde blygsamma segrar inom vissa områden. Frågor om kvinnors status ﬂyttade aldrig från den nationella agendans periferi, men blev synligare än tidigare och upprätthöll en liten feministgrupp in i 950-talet och framåt.89 I Storbritannien verkar de första
krigsåren till och med ha satt fart på en stagnerande kvinnorörelse. Nya kvinnogrupper etablerades och feminister spelade i vissa fall en viktig roll, även om
86. Gail Braybon & Penny Summerﬁeld, Out of the cage: Women´s experiences in two world wars,
London 987. Summerﬁeld 988, s 95-8. Gluck 987, s 264ﬀ. Hartmann 982, s 24. Thomas
987, s 20f. Judy Barrett Litoﬀ & David C Smith (red), Since you went away: World war II letters
from American women on the home front, Kansas 99. Penny Summerﬁeld, Reconstructing women’s
wartime lives: Discourse and subjectivity in oral histories of the second world war, Manchester 998.
87. För det traditionella antagandet se t ex J E Trey, ”Women in the war economy – World
war II”, The review of radical political economics, 4 (972) s 52 och Milkman 987, s 53. För bidrag
som ifrågasätter idén om en feministisk tystnad från c:a 920 till 970; se Susan M Hartmann,
”Women’s organizations during world war II: The interaction of class, race, and feminism”,
Mary Kelley (red), Woman’s being, woman’s place: Female identity and vocation in American history, Boston 979, s 33-328; Leila J Rupp, “The survival of American feminism: The women’s
movement in the postwar period”, i Robert H Bremner och Gary W Reichard (red), Reshaping
America: Society and institutions 1945-1960, Columbus 982, s 33-65; Jolande Withuis, ”Patchwork politics in the Netherlands, 946-50: women, gender and the world war II trauma”, Women’s history review, 3:3 (994) s 293-33; Elizabeth Wilson, Only halfway to paradise: Women in
postwar Britain 1945-1968, London 980; Marilyn Lake, “The inviolable woman: Feminist conceptions of citizenship in Australia, 900-945”, Gender & History, 8:2 (August 996) s 97f.
88. Hartmann 982, s 25f. Se även Gluck 987, s 267 och Nash 989, s 62.
89. Hartmann 982, s 20f. Rupp 982.
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de erfor ﬂer politiska nederlag än segrar.90 Kvinnor i Frankrike, Storbritannien,
Tyskland, USA och Kanada var varken politiskt inﬂytelserika eller tillräckligt välorganiserade för att bevara och vidga kvinnors krigstida vinster.9
När kriget tog slut ﬁck kvinnor i regel lämna de arbetsplatser som före kriget varit manligt dominerade. De återvände hem eller ﬁck anställning inom
kontors- och semiprofessionella branscher.92 I forskningen ﬁnns en rad olika
standardförklaringar till hur en traditionell genusarbetsdelning rekonstruerades vid krigsslutet. Vissa forskare fokuserar på familjelivets renässans efter kriget,
både praktiskt och ideologiskt. Kvinnorna lämnade själva ifrån sig de traditionellt manliga poster som de haft under kriget, antingen på grund av de traditionella familjeförpliktelsernas genuina lockelse eller för att de manipulerades ideologiskt.93 Många regeringar stimulerade förvärvsarbetande kvinnors återgång till
hemmen, framför allt genom att reducera antalet daghem. De betonade behovet
av att återställa familjelivet och införde en pronatalistisk och omfördelande politik, som barnbidrag och subventioner för bostadsbyggande. Samtidigt ﬁck kvinnors krav på lika arbetsmöjligheter som män och lika lön en mer undanskymd
roll än under kriget.94 Andra forskare lyfter fram att industriledare avskedade kvinnor med längre anställningstid än män och därmed frångick regeln om ”sist in,
90. Harold L Smith, ”The problem of ’equal pay for equal work’ in Great Britain during world
war II”, Journal of modern history, 53 (December 98) s 652-672. Smith 984. Smith 986, s 223ﬀ.
9. Higonnet m ﬂ 987, s 6f. Higonnet & Higonnet 987, s 44. Eleanor F Straub, ”United
states government policy toward civilian women during world war II”, Prologue, 5 (Winter 973)
s 240-254. Gail Cuthbert Brandt, ”’Pigeon-holed and forgotten’: The work of the subcommittee on the post-war problems of women, 943”, Histoire sociale – Social history, XV: 29 (mai-May
982) s 239-259. Anderson 98, s 65. Milkman 987, s 84, 25f, 28, 53 och 60. Campbell 984,
s 236. Hartmann 979. Nancy Gabin, ”’They have placed a penalty on womanhood’: The protest actions of women auto workers in Detroit-area UAW locals, 945-947”, Feminist studies, 8:2
(Summer 982) s 373-398.
92. Se t ex Milkman 987, s 00, Skold 980, s 66ﬀ, Hartmann 982, s 24, Anderson 98, s
73f och Higonnet m ﬂ 987, s 0. I Östeuropa hade efterkrigtidens genusarbetsdelning delvis
ett annat utseende; se Blom 998.
93. Campbell 984. Trey 972. Smith 986, s 225. Anderson 98, s 74ﬀ. Hartmann 982, s
2ﬀ. Blom 998.
94. Higonnet m ﬂ 987, s 9. Jane Jenson, ”The liberation and new rights for French women”,
i Higonnet m ﬂ 987, s 272-284. Smith 986, s 222f. Summerﬁeld 988, s 07.
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först ut” för kvinnor. Fokus ligger också på den mansdominerade fackföreningsrörelsens vilja att skydda lön och arbetstillfällen för manliga arbetare.95 I England tillvaratogs trots allt en del av de inbrytningar som kvinnor gjort på manligt dominerade områden under kriget, till exempel inom verkstadsindustrin, i
transportväsendet och manschettyrkena.96 Somliga arbetslivsforskare hävdar att
kvinnorna inte reagerade mot att arbetsgivarna avskedade dem,97 medan andra
har dokumenterat kvinnors protester mot könsdiskrimineringen inom fackföreningsrörelsen och deras motstånd mot företagsledningarna.98
I stället för att fastna i vattendelartemats antingen-eller när det gäller kvinnor, krig och social förändring har 990- och 2000-talets forskare föreslagit att vi
anlägger ett både-och-perspektiv. Det andra världskriget var inte helt avskilt från
930-talet eller det sena 940- och 950-talet. Kriget kan både ses som en katalysator för förändringar som inletts redan under 930-talet och ett incitament till
krafter riktade mot att bevara traditionella genusskillnader. Det visade sig till exempel omöjligt att bara sudda ut de nya kraven på kvinnor och av kvinnor, som
var en konsekvens av krigstidens omvälvningar. Historikern Alison Oram visar
att krigsförhållandena och regeringspolitiken ledde till både moderniserande och
konservativa trender i efterkrigstidens England. Ur detta perspektiv framstår det
till synes traditionella 950-talet som en period präglad av motsägelser mellan de
bestående eﬀekterna av dessa förändringar och det tidigare omställningsprojektet
för vilket planeringen startade från 942. Senare års forskning tyder alltså på att
de nya krigstida sociala förhållandena var mer ojämna, motsägelsefulla och komplexa i sina kort- och långsiktiga eﬀekter än vad som ofta antagits.99
95. Milkman 987, kap 7-8. Jim Rose, ”’The problem every supervisor dreads’: Women workers at the US steel Duquesne Works during world war II”, Labor history, 36: (Winter 995) s 245. Sheila Tobias & Lisa Anderson, ”What really happened to Rosie the riveter? Demobilization
and the female labor force, 944-47”, i Linda K Kerber and Jane De Hart Mathews (red), Women’s America: refocusing the past, New York 982, s 354-373. Nancy Gabin, ”Women workers and
the UAW in the post-world war II period: 945-954”, Labor history, 2: (Winter 979-80) s 5-30.
Se även Summerﬁeld 989, kap 7.
96. Summerﬁeld 988, s 98ﬀ. Summerﬁeld 989, s 87f. Se även Gluck 988, s 26.
97. Alan Clive, ”Women workers in world war II: Michigan as a test case”, Labor history, 20:
(Winter 979) s 7f. Campbell 984, s 222.
98. Gabin 982. Milkman 987, kap 8. Summerﬁeld 987, s 60f och 7f.
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Avhandlingens uppläggning och kapitelindelning
En bakgrundsteckning av förutsättningar för kvinnors förvärvsarbete och
handlingsutrymme under beredskaps- och efterkrigstiden inleder avhandlingens egentliga undersökningar. Dessa kan delas in i två delar, dels kapitel tre
till fem, som i huvudsak har statsfeminister, särskilt kvinnosakkunniga inom
SAK, som huvudaktörer, dels kapitel sex och sju som har kvinnorörelsen och
dess organisationer och drivande personer som huvudaktörer. I stort följs här
en kronologi från beredskapstidens nationella samling 939-942 till tiden för
efterkrigsplaneringen 943-947. Kvinnors intressen och strategier är gemensamt för kapitlen tre till sju och fokus ligger på beredskaps- och efterkrigsplanering för att tillvarata kvinnlig arbetskraft. Gemensamt för dessa kapitel är
kraven från kvinnohåll på att staten ska bedriva en mer aktiv planering för den
kvinnliga arbetskraftens utnyttjande.
Det relativt utförliga bakgrundskapitlet och det närmast följande kapitlet handlar om vilket konkret handlingsutrymme som fanns för kvinnorörelsen när det gällde att ﬂytta fram kvinnors positioner på arbetsmarknaden och
därigenom ändra på traditionella genusordningar. Speciell tonvikt är lagd vid
det kvinnliga industriarbetet, eftersom detta spelade en avgörande roll i både
beredskaps- och efterkrigsplaneringen. I kapitel tre undersöks kvinnors krav
på statlig beredskapsplanering när det gällde mobilisering av kvinnlig arbetskraft och deras deltagande eller brist på deltagande i den statliga kristidsorganisationen. Jag lyfter fram KBK:s syn på kvinnors arbete kontra andra kvinnoorganisationers som YKR och ställer kvinnosakkunnigas intressen mot andra
intressen och synsätt inom SAK i fråga om kvinnors arbete. Sökarljuset rik99. Christine Gledhill och Gillian Swanson, “Introduction”, i Christine Gledhill och Gillian
Swanson (red), Nationalising femininity: Culture, sexuality and British cinema in the second world
war, Manchester 996, s -2. Karen Hagemann, “Home/Front: The military, violence and gender relations in the age of the world wars”, i Karen Hagemann och Stefanie Schüler-Springorum (red), Home/Front: The military, war and gender in Twentieth-century Germany, Oxford
2002, s -4. Alison Oram, ”’Bombs don’t discriminate!’ Women’s political activism in the second world war”, i Gledhill och Swanson 996, s 53-69. Wikander 999, s 47-62.
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tas därmed mot olika uppfattningar om kvinnors uppgifter i samhället. Mot
bakgrund av resultatet av detta kapitel förs ett resonemang kring politiskt och
ekonomiskt medborgarskap. Kapitel två och tre blir den fond mot vilken efterkrigsplaneringen analyseras.
Kapitlen fyra och fem behandlar den statliga efterkrigsplaneringen för
kvinnlig arbetskraft under perioden 943-947. Tyngdpunkten ligger på åren
943-945. Särskilt uppmärksammas de kortsiktiga och långsiktiga intressen
och strategier som kvinnosakkunniga inom SAK och Karin Kock i planeringskommissionen drev och hur de såg på förutsättningarna att förändra rådande genusordningar på arbetsmarknaden och för övrigt. Deras krav och kritik
ställs också mot den statliga arbetsmarknadspolitikens utfall under perioden
946-947. Utifrån begreppet statsfeminism analyseras i dessa kapitel resultaten av kvinnosakkunnigas och Karin Kocks agerande, som skedde i samverkan med kvinnorörelsen.
Kapitel sex ägnas huvudsakligen åt en analys av kvinnorörelsen och hur ledande aktörer därifrån såg på möjligheterna att stärka kvinnors medborgerliga positioner i efterkrigstidens samhälle. Här återknyter jag till det inledande
kapitlets diskussion om hur kvinnor såg på den politiska, ekonomiska och sociala aspekten av medborgarskapet och samspelet dem emellan. I detta kapitel
ses bildandet av KUM som en organisatorisk strategi.
Kapitel sju är ett delvis uppsummerande kapitel med utgångspunkt från
en viktig statsfeminist, Alva Myrdal. Jag fokuserar på de diskursiva strategier
som ledande kvinnor använde sig av för att överbrygga motsättningarna mellan de olika kvinnogrupperna och söka påverka utformandet av efterkrigsplaneringen. Detta kapitel kan i viss mån läsas som en fördjupning och konkretisering av kapitel sex om kvinnors mobilisering inför efterkrigstiden.
I slutkapitlet förs en sammanfattande och analyserande diskussion om relationen mellan stat, kvinnorörelse och arbetsmarknadspolitik. Här analyseras också andra världskrigets betydelse för genusrelationerna och det eventuella formativa skede som 940-talet utgjorde.
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2. Förutsättningar för kvinnors
förvärvsarbete och handlingsutrymme
Den bakgrund som tecknas i detta kapitel syftar till att belysa vissa möjligheter och begränsningar för kvinnors förvärvsarbete och handlingsutrymme
under och närmast efter andra världskriget. Först beskrivs den militära och
ekonomiska försvarsberedskapens inverkan på arbetsmarknadsläget, samt demograﬁsk utveckling och befolkningspolitik. Därefter redogörs för hur SAK,
arbetsgivarna och facket hanterade behovet av kvinnlig arbetskraft inom den
mansdominerade industrin under första hälften av beredskapstiden. Slutligen skildras några politiska, ideologiska och strukturella ramar som sattes för
kvinnors förvärvsarbete och handlingsutrymme (krigsfamiljebidragen, deltiden, daghemmen, de nationella enighetsnormerna, efterkrigsplaneringen och
de korporativa samhällsstrukturerna).

Beredskap och upprustning
Mellan 939 och 945 präglades det svenska samhället i hög grad av beredskapen och upprustningen. Perioden brukar därför kallas för ”beredskapstiden” i svensk historia. Även om Sverige undgick krig och ockupation ﬁck kriget en genomgripande eﬀekt på den ekonomiska politiken, samt utrikes- och
försvarspolitikens område. Landets ekonomi sattes på svåra prov genom den
handelspolitiska avspärrningen i april 940 och produktionens koncentration
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till krigsindustri och försvarsberedskap. I samband med det ﬁnsk-sovjetiska
vinterkrigets utbrott ombildades koalitionsregeringen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet den 3 december 939 till en samlingsregering med
representation för de fyra största riksdagspartierna (socialdemokraterna, bondeförbundet, folkpartiet och högern). Den nya regeringen deklarerade att inrikespolitiska meningsskiljaktigheter måste skjutas åt sidan och att nationell
enighet var ett grundvillkor för dess arbete. Den förväntade sig en i det närmaste total uppslutning bakom målet att bevara nationens fred och frihet genom neutralitet, militär upprustning och andlig beredskap.2
Skiftningarna mellan högre och lägre militär beredskap var typiska för beredskapstiden och beroende av hur den politiska och militära ledningen bedömde
hotbilderna mot Sverige. Vid vissa tillfällen, till exempel våren 940 (ockupationen av Norge och Danmark) och sommaren 943 (uppsägningen av transiteringsöverenskommelsen), översteg antalet inkallade 300 000. I genomsnitt var
50 000-200 000 man inkallade till beredskapstjänst.3 De stora och oförutsedda
inkallelserna innebar svåra störningar för det svenska näringslivet.4
Efter den tyska ockupationen av de nordiska grannländerna sattes alla tillgängliga resurser in på upprustningen av krigsmakten. Upprustningens takt
styrdes inte längre av försvarsutgifterna, utan av produktionsförmågan och
importmöjligheterna.5 Sveriges dåliga utrustning med krigsmateriel vid krigs. Handelsvägarna västerut hade spärrats genom blockaden av Skagerack och genom att Norge ockuperats. Stig Ekman, ”Beredskap och upprustning- svensk försvarspolitik under andra
världskriget”, i Stig Ekman (red), Stormaktstryck och småstatspolitik: Aspekter på svensk politik
under andra världskriget, Stockholm 986, s 42. Karl Molin, ”Konﬂikt och samförstånd i svensk
inrikespolitik under andra världskriget”, ibid s 23.
2. Molin 986, s 2f. Den nya regeringen antog att enigheten skulle minska risken för militärt angrepp på landet.
3. Inledning av Thede Palm i Carl-Axel Wangel (red), Sveriges militära beredskap 1939-1945,
Stockholm 982, s 0 och 2f. Ekman 986, s 42f. Martin Fritz, ”Vad kostade beredskapen?”, i
Wangel 982a, s 655. Carl-Axel Wangel, ”943- omsvängningens år”, i Wangel 982, s 497.
4. Fritz 982a, s 655. Ulf Olsson, Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra
världskriget, Göteborg 973, s 67. Frågan om hur ofta och hur länge varje enskild soldat var inkallad har undersökts i två fallstudier av en typisk landsbygdskommun (Järfälla i Uppland) och en typisk industrikommun (Västerås stad med storindustrin ASEA). Där varierade antalet tjänstgöringar
per värnpliktig från en till tio under åren 940-945. Tjänstgöringsperioderna varade från en dag
till tre år. I genomsnitt var varje värnpliktig inkallad i drygt 200 dagar. Abukhanfusa 975, s 22.
5. Olsson 973, s 0.
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utbrottet och svårigheterna att importera sådant ledde till en forcerad uppbyggnad av rustningsindustrin. Som specialiserat krigsföretag intog Bofors en
nyckelposition i försvarsberedskapen. Krigsmaktens omfattande och mångskiftande behov kunde dock långtifrån täckas av Bofors och försvarets egna
fabriker. Den svenska statsmakten måste i hög grad anlita privata inhemska
verkstadsföretag för sin krigstillverkning.6
Utrikeshandeln begränsades av den politiska och militära utvecklingen utanför Sveriges gränser och avspärrningen av sjöfarten västerut efter april 940.
Industrin förlorade exportmarknader och importerna stördes. Bristen på råvaror, arbetskraft, energi och verktygsmaskiner medförde dock aldrig att vapenindustrin stagnerade. Sverige var aldrig helt avspärrad från tillförseln utifrån.
Allmänt sett hölls produktionen av krigsmateriel inte tillbaka av arbetskraftsbristen, även om det ibland uppstod stora svårigheter på grund av bristen på
kvaliﬁcerad personal och en hög personalomsättning.7
Omställningen av verkstadsindustrin till rustningsproduktion skedde inte
i en handvändning och kostade väldigt mycket. Den krävde en ökad statlig kontroll av det privata näringslivet och en väldig krisförvaltningsapparat
byggdes upp för att reglera hela samhället. Alla var överens om att det i krisläget krävdes statliga ingripanden i ekonomin. Krigsekonomin var en högst
ovanlig blandning av marknads-, kris- och planekonomi. På det viset kunde sysselsättningen upprätthållas och folkförsörjningen säkerställas. Även i de
krigförande länderna kom en reglerad ekonomi till stånd.8
6. Birger Steckzén, Bofors: En kanonindustris historia, Stockholm 946, s 692. Erik Huss,
”Den industriella försörjningen”, i Arne Björnberg (red), Hur Sverige ordnade folkförsörjningen under andra världskriget: Männen och kvinnorna bakom verket, Stockholm 946, s 06ﬀ. För
militärbeställningarnas kvantitativa roll se Olsson 973, s 9-34.
7. Olsson 973, s 59-82. Martin Fritz, ”The Swedish economy 939-945: A survey”, i Martin
Fritz m ﬂ, The adaptable nation: Essays in Swedish economy during the second world war, Stockholm 982b, s 6ﬀ. Gunnar Olsson, ”Det ekonomiska försvaret och krigsmaktens försörjning”, i
Wangel 982, s 448. Fritz 982a, s 655. Klaus-Richard Böhme, ”Den militära förvaltningen och
krigsindustrin”, i Wangel 982, s 425. Martin Fritz, German steel and Swedish iron ore 1939-1945,
Göteborg 974. Tommy Bengtsson, Industri under avspärrning: Studier i svensk textilproduktion
1935-1950, Lund 980, s 6ﬀ.
8. Olsson 973, s 82. Friberg 973, s 2. Jan-Erik Pettersson, Kristidsekonomi och företagsutveckling: Industrin i Uppsala län 1939-1949, Uppsala 980, s 5. Bengtsson 980, s 5. Fritz 982b, s f.
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Krigsårens sysselsättningsutveckling
Under beredskapsåren låg sysselsättningen på en mycket hög nivå, dock med
vissa variationer. Perioden från hösten 939 och fram till årsskiftet var en fortsättning på den högkonjunktur som rådde vid krigsutbrottet. Året 940 ökade
arbetslösheten. Den svenska arbetsmarknaden ﬁck problem i samband med
avspärrningen och omställningen. År 94 var ett omsvängningens år. Sysselsättningsgraden steg och rustnings- och ersättningsindustrin började komma
igång. Den civila arbetsmarknaden berövades arbetskraft genom omfattande
inkallelser. Omställningen från importerat bränsle till ved skapade ett enormt
arbetskraftsbehov inom skogsbruket. Efter 942 var högkonjunkturen helt utvecklad. Arbetsmarknadssituationen karakteriserades under åren 943-944 av
den så kallade fulla sysselsättningen. Mot slutet av beredskapstiden minskade
efterfrågan på arbetskraft något igen, för att sedan kraftigt skjuta i höjden efter kriget, tvärtemot statliga efterkrigsplanerares prognoser.
De verkstadsindustrier som blev försvarsleverantörer expanderade starkt under kriget.9 Under hela beredskapstiden efterfrågade verkstadsindustrin ett stigande antal arbetare och arbetskraft överfördes dit från andra områden.0 Krigsperioden kännetecknades av en starkt ökad rörlighet på arbetsmarknaden och
en stor omsättning av arbetskraft. Männens inkallelser medförde att många ersättare anställdes och den akuta arbetskraftsbristen ökade platsrörligheten bland
arbetstagarna. I viss grad ﬁck även arbetskraften en annan sammansättning genom ökad användning av kvinnlig, äldre och okvaliﬁcerad arbetskraft.

Kvinnorna på arbetsmarknaden
Enligt folkräkningarnas ganska osäkra siﬀror stagnerade den kvinnliga andelen av arbetskraften både inom näringslivet i sin helhet och industrin under
930- och 940-talen, framför allt under krigsåren. Av den oﬃciella industristatistiken framgår emellertid att den kvinnliga andelen av industriarbetar9. Olsson 973, kap 4. Pettersson 980, s 2f.
0. Olsson 973, s 66f.
. Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering XIII: Sysselsättningen under och närmast
efter kriget (SOU 945: 54), s 240f. Steckzén 946, s 72ﬀ.
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na ökade under 930-talet och var som högst 940, för att sedan sjunka under 940-talet. Bakom stagnationen döljer sig en hög omsättning av kvinnliga
arbetare inom industrin. I september 943 hade cirka 5 procent av arbeterskorna inom storindustrin anställts efter krigsutbrottet. Dessutom ökade den
kvinnliga andelen bland industrins förvaltningspersonal under både 930-talet och krigsperioden, särskilt bland kontorspersonalen.2
De kvinnliga industriarbetarna bytte ofta yrke och arbetsplats. Vid giftermål lämnade de i regel sitt lönearbete för att övergå till hemarbete. Detta orsakade en mycket hög omsättning av kvinnlig arbetskraft under 940-talet.
En av orsakerna till denna enorma plats- och yrkesrörlighet var att bristen på
manlig arbetskraft krävde kvinnlig nyrekrytering till krigsindustrin. Ett exempel kan nämnas ur SAK:s utredning om industrins arbetskraftsförhållanden. År
943 hade ungefär 72 procent av knappt 6 000 kvinnliga metallindustriarbetare nyanställts efter 939.3 Av samma undersökning framgår det att ungefär 55
procent av kvinnorna, som var sysselsatta i industrin i september 943 och var
nyanställda under kriget, kom från arbetsområden utanför industrin; 27 procent hade tidigare haft husligt arbete.4
En del av krigsårens förskjutningar på arbetsmarknaden uppstod för att
kvinnor föredrog mansdominerade och högavlönade arbeten i verkstadsindustrin framför lågavlönade arbeten inom textilindustrin, som traditionellt sysselsatte många kvinnor.5 Enligt den oﬃciella industristatistiken ökade antalet kvinnliga metallindustriarbetare med 6 705 mellan 939 och 943. Under
samma tid minskade antalet kvinnliga arbetare inom textil- och beklädnadsindustrin med 3 404.6
2. Johansson 985, s 39f. Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering I, SOU 944:7, s 6.
3. James Rössel, Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850-1950, Stockholm 950, s 5f. SOU
944: 7, tab 4. Se även Overud 2005, s 59 och 65.
4. James Rössel, Yrkesval och arbetsinsats: En aktuell kvinnofråga, Stockholm 945, s 9. SOU
944: 7, tab 5.
5. SOU 944: 7, s 55. År 945 hade kvinnorna i genomsnitt 2 65 kr i årslön vid spinnerier och
väverier mot 2 93 vid mekanisk verkstadsindustri. Rössel 950, s 3.
6. SOS: Industri 939 resp 943. Det kvinnliga inslaget i industriarbetarekåren ökade inom
gruppen malmbrytning och metallindustri från 0 789 939 (5 %) till 7 494 943 (7 %) och
minskade inom textil- och beklädnadsindustrin från 58 73 939 (69 %) till 54 769 943 (67 %).
Se även SOU 945: 54, s 87f.

4

Kapitel 2
Under perioden 930-950 var arbetslösheten för kvinnor som högst år
94, orsakad framför allt av arbetslösheten inom textil- och beklädnadsindustrin. I början av kriget ﬁck denna bransch omfattande försvarsbeställningar,
vilket ledde till en kraftigt stegrad produktion. År 94 var de ﬂesta militära
beställningar levererade, krigsleveranserna avtog och arbetslösheten bland textil- och beklädnadsarbeterskor steg temporärt (ungefär i två år). Detta gjorde
att antalet kvinnliga arbetsansökningar inom industrin ökade mycket kraftigt
under åren 94 och 942. Från och med 944 förekom emellertid en allmän
brist på kvinnlig arbetskraft inom industrin.7
Omsättningen var normalt stor på kvinnodominerade arbetsfält som huslig
tjänst, butiksarbete och arbete inom hotell- och restaurang, men var särskilt hög
just under kriget.8 Under denna tid rådde enligt Myrdalskommissionens siﬀror en akut brist på hembiträden, sjukvårdsbiträden och personal inom hotell-,
restaurang- och kafénäringen. Det var inte minst rustningsindustrins behov och
rekrytering av arbetskraft som försvårade för andra branscher att täcka sitt arbetskraftsbehov. Det gällde särskilt för hotell-, restaurang- och kafébranschernas nyrekrytering av yngre kvinnlig arbetskraft. Unga kvinnor övergick från hembiträdesyrket till tjänster inom industri och krisförvaltning, alternativt frivillig
tjänstgöring inom försvaret. Den kvinnliga förvaltnings- och kontorspersonalen
i krisorganen och inom den civila delen av försvaret ökade betydligt under kriget, nämligen med omkring 3 000 inom krisförvaltningen, medan försvarsväsendet hade cirka 4 000 kvinnor i sin tjänst. Från de kvinnliga krigsfrivilliga saknas tillförlitliga uppgifter, men sannolikt var ett stort antal kvinnor engagerade i
exempelvis lottarörelsen.9 Knappheten på arbetskraft inom hotell-, restaurang-,
kafé- och aﬀärsyrkena kunde till viss del lösas genom att mindre kvaliﬁcerad personal, ﬂyktingar, äldre före detta anställda och gifta kvinnor användes.20
Under kriget rådde en stor brist på arbetskraft i den expanderande detaljhandeln, där tillgången på kvinnlig arbetskraft normalt var god. Vid denna tid
7. Johansson 983, s 02 och 2f. Bengtsson 980, s 40f och 75.
8. Rössel 950, s 33.
9. SOU 945: 54, s 98, 20f, 207, 24f, 22ﬀ och 230f.
20. Ibid s 98.
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ökade den administrativa arbetsbörda som hade med varuransoneringar och
omsättningsskatt att göra. Samtidigt var det brist på personal. Färre personer
ﬁck allt mer att göra och personalbristen förvärrades av männens militärinkallelser. När det gällde att rekrytera nybörjare (ofta kvinnor) blev detaljhandeln
utkonkurrerad av industrin och förvaltningen, som lockade med högre löner.2
Personalbristen löstes i viss mån genom nyrekrytering av mindre kvaliﬁcerad,
heltidsarbetande kvinnlig arbetskraft i de yngre åldrarna och anställning av
deltidsarbetande gifta kvinnor, särskilt före detta anställda. Rekryteringen av
deltidsarbetande kvinnor hämmades emellertid av familjebidragens konstruktion. Krigstidens personalbrist ﬁck vidare fyllas genom rationaliseringsåtgärder och övertidsarbete, samt genom att ägarens eget arbete ökades och familjemedlemmar ryckte in.22
Trenden mot en långsiktigt sjunkande andel kvinnoarbete i jordbruket fortsatte under krigsåren. Kvinnornas ﬂykt från landsbygden hade främst sitt ursprung i låga löner och dåliga arbetsvillkor i jordbruk och lanthushåll.23 Kvinnorna hade sina förvärvsmöjligheter koncentrerade till städerna och särskilt i
Stockholm förvärvsarbetade kvinnor.24 Samtida samhällsdebattörer framhöll
ofta att det inte bara var de låga lönerna som orsakade bristen på kvinnlig arbetskraft inom vissa områden, utan också de unga kvinnornas vantrivsel och
sökande efter bättre arbeten och liv. De genomsnittliga hembiträdeslönerna
hävdade sig ganska väl i förhållande till de kvinnliga industriarbetarlönerna.
Det var främst de oreglerade arbetsförhållandena och hembiträdesyrkets låga
sociala status som låg bakom dess kraftigt minskade popularitet.25

2. Ibid s 60ﬀ. Elisabeth Wiberg, Arbete och lön, Stockholm 944, s 9.
22. SOU 945: 54, s 60ﬀ.
23. Wiberg 944, s 3ﬀ.
24. Östberg 997, s 205.
25. Rössel 950, s 6. Wiberg 944, s 37f. Erik Höök, Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning, Stockholm 952, s 03.
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Demograﬁsk utveckling och befolkningspolitik
Mot slutet av 930-talet ökade antalet födslar. Under åren 939-42 sjönk nativiteten något, men därefter ökade den återigen dramatiskt. Hela 940-talet hade avsevärt högre födelsetal än de omgivande decennierna. En förklaring var att det blev ekonomiskt bättre tider från mitten av 930-talet. De
som skjutit upp sitt barnafödande under 930-talet födde nu barn, liksom ﬂera unga kvinnor från de stora barnkullarna i 920-talets början. Förmodligen
spelade den befolkningspolitiska debatten och propagandan samt de familjesociala reformerna en viss roll i sammanhanget.26
Sveriges låga nativitet under de två första krigsåren aktualiserade den befolkningspolitiska debatt som blossat upp på 930-talet. Avfolkningshotet väckte stor oro i vida kretsar, främst från borgerligt/konservativt håll. På hösten 94
tillsatte regeringen en befolkningspolitisk sakkunnigutredning, som också knöt
till sig delegationer med ansvar för vissa bestämda sakfrågor eller aspekter. En
sådan var den så kallade kvinnodelegationen, som var en särskild delegation för
hem- och familjefrågor helt sammansatt av kvinnor.27 Kvinnodelegationen talade om att underlätta och uppvärdera hemarbetet. Befolkningsutredningens
arbete, som långt ifrån enbart handlade om kvinnors arbete, inriktades också
framför allt på hemarbetande kvinnors problem. Sedan 930-talet fanns det hos
socialdemokrater och borgerliga partier ett allmänt samförstånd i befolkningsfrågan om att skapa trivsamma hem. Kriget förstärkte föreställningen om den
lyckliga familjen och väckte längtan efter det trygga hemmet. Det fanns en nära
koppling mellan kvinnodelegationen och Aktiv hushållning (AH), en särskild
sektion i priskontrollnämnden som blev basen för det år 944 inrättade Hemmens forskningsinstitut (HFI). AH och HFI ägnade sig åt omfattande opinionsbildande aktivitet i närings- och konsumentfrågor.28
26. Hatje 974, s 66ﬀ.
27. Ibid s 52-68. För 947 års Hem- och familjeutredning se även Hatje 999, kap 8; Hirdman
989, kap 6; Lövgren 993, kap 5.
28. Hatje 974, s 96f och 233. För institutionerna se Lövgren 993 och Overud 2005, kap 7
och för dessas nära relationer med radion se Karin Nordberg, Folkhemmets röst: Radion som folkbildare 1925-1950, Stockholm/Stehag 998, s 339f.
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Målsättningen att öka nativiteten var ett inslag i krigsårens nationella samling. Allmänt sett sågs värnandet om landets inre försvar eller folkstammens
bevarande som en nationell angelägenhet i likhet med det yttre försvaret. Befolkningsfrågans nationella innebörd blev tydligare för allt ﬂer människor på
grund av kriget. Till detta kom det arvshygieniska och rasbiologiska synsättet
att nationen skulle befolkas av ”friska” svenskar och produktivitetstänkandet
i befolkningsfrågan: Den uppväxande generationen hotades genom den sjunkande befolkningen av en orimligt stor försörjningsbörda i framtiden. Ökade
kostnader för barn och gamla och växande sjukvårds- och försvarskostnader
skulle falla på de fåtaliga unga människorna i arbetsför ålder. Det befolkningspolitiska synsättet medförde att kvinnan i första hand betraktades som barnaföderska och moder, i andra hand som arbetskraft.29
Parallellt med att ﬂer barn föddes ökade antalet äktenskap och giftermålsåldern sjönk. Mellan 940 och 950 ökade andelen gifta och förut gifta kvinnor i åldern 20-39 år dramatiskt, från cirka 59 procent till 72 procent enligt
folkräkningarna.30 Det är ovisst vilka orsakerna var bakom den starkt ökade
giftermålsfrekvensen under krigsåren, men sannolikt berodde den delvis på de
speciella psykologiska påfrestningar som kriget medförde och som krigsvigslarna var ett tydligt uttryck för. Enligt Kerstin Abukhanfusa kan familjebidragen, genom att gynna de gifta värnpliktigas familjer framför de ogifta, ha bidragit till den högre giftermålsfrekvensen.3 Det ökade antalet äktenskap kan
också ha haft samband med 939 års lag som förbjöd avsked på grund av trolovning, äktenskap, havandeskap eller barnsbörd.32
Vid denna tid skilde sig förvärvsverksamheten för gifta och ogifta kvinnor väsentligt från varandra. Det framgår av folkräkningarna att 64 procent
av alla ogifta kvinnor var förvärvsarbetande 945. Andelen förvärvsarbetande
av de gifta och förut gifta kvinnorna var vid samma tidpunkt  respektive 47
procent.33 Det går emellertid inte att veta i vad mån de gifta kvinnorna ville
29. Hatje 974, s 65f och 7-200.
30. Qvist 974, s 8.
3. Höök 952, s 28. Abukhanfusa 975, s 26f. Enligt Abukhanfusa kan familjebidragen även
ha medverkat till att förhindra att antalet födslar minskade.
32. Frangeur 998.
33. Dessa procenttal avser åldrarna 5-64 år. Qvist 974, s 44 (tab 7).
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ha eller ﬁck tillfällighets- eller deltidsarbeten, som eventuellt inte avsatt några
spår i den oﬃciella statistiken.34 Eﬀekterna av de demograﬁska förändringarna blev att den kvinnliga arbetskraften minskade eller stagnerade under krigsåren. Under andra hälften av 940-talet ledde däremot den kraftigt ökade efterfrågan på arbetskraft till en ökad förvärvsintensitet för de gifta kvinnorna.
Andelen gifta förvärvsarbetande kvinnor steg under 940-talet från 6 procent
940 till 29 procent 950. Under andra delen av 940-talet ökade också, i viss
mån, andelen förvärvsarbetande bland kvinnor över 45 år.35

Fler förvärvsarbetande
kvinnor och ﬂer svenska barn
Sveriges avspärrning och dramatiska upprustning under andra världskriget försatte landet i en situation som liknade de krigförande ländernas. Den omfattande upprustningen av krigsmakten ledde till att behovet av arbetskraft ökade starkt. Samtidigt minskade de tidvis mycket stora inkallelserna tillgången
på manlig arbetskraft. Detta skapade en stor efterfrågan och en stor brist på
kvinnlig arbetskraft, särskilt kännbar efter 942. I krigförande demokratier som
England, USA och Kanada innebar krigstiden en kraftig stegring av antalet förvärvsarbetande kvinnor.36 För Sverige innebar den däremot stagnation när det
gällde kvinnors förvärvsdeltagande. Historikern Gunnar Qvist ﬁnner det anmärkningsvärt att beredskapstiden spelat en så obetydlig roll för kvinnors förvärvsverksamhet.37 Han förklarar detta med att de så kallade kvinnospeciﬁka
hindren ökade under kriget: höjd nativitet, högre giftermålsfrekvens och tidig
äktenskapsbildning. Ann-Katrin Hatje antyder hypotetiskt att den befolknings34. Se till exempel Svea Starrin-Reindahl och Veronica Döös, Kvinnorna i förvärvslivet, Stockholm 956, s 8f. Enligt inkomsstatistiken (SOS: Skattetaxeringarna) var antalet gifta kvinnliga
inkomsttagare mycket högre än vad som framgår av folkräkningarna. Beträﬀande kvinnorna
räknades inte medhjälpande medlemmar i jordbruket till de förvärvsverksamma.
35. Johansson 985, s 49. Qvist 974, s 42 (tab 6). Starrin-Reindahl & Döös 956, s 5f (tab 2)
36. Nilsson 995, s . Pierson 977, s 45.
37 Qvist 974, s 36.
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politiska propagandan med det lyckliga hemmafruidealet och kvinnornas dåliga villkor på arbetsmarknaden samverkade till att kvinnor stannade hemma i
stället för att ge sig ut i förvärvslivet.38 Jag har inga invändningar mot deras slutsats, men den genererar också andra frågor. De befolkningsstatistiska och befolkningspolitiska förutsättningarna för kvinnligt förvärvsarbete var likartade i
de anglosaxiska krigförande länderna.39 Ändå trädde ﬂer gifta och äldre kvinnor
ut på arbetsmarknaden under krigsåren i Storbritannien och USA.40 Det ﬁnns aspekter av situationen i de krigförande länderna som går att överföra direkt på de
svenska förhållandena, samtidigt som svensk neutralitet under andra världskriget givetvis innebar att förutsättningarna för kvinnors situation var helt andra.
Krigsåren visade tydligt det motsägelsefulla i kvinnans uppgift som barnaföderska och arbetskraft och tillspetsade motsättningen mellan hem- och
förvärvsarbete.4 De befolknings- och arbetsmarknadspolitiska kriserna ställde statsmakterna inför problemet att lösa konﬂikten mellan produktion och
reproduktion – om de överhuvudtaget önskade utnyttja kvinnlig arbetskraft.
Eﬀekten av de demograﬁska hindren kan förstärkas eller försvagas av samhällets kvinnospeciﬁka åtgärder, som deltidsarbete och daghemsbyggande.
Även om beredskapstiden inte innebar en väldig ökning av de förvärvsarbetande kvinnornas antal förändrades kvinnors sysselsättning mycket i och
med stora omﬂyttningar på arbetsmarknaden. Kvinnorna ﬂyttade från lågavlönade och typiska kvinnoyrken som hembiträden, samt inom hotell-, restaurang-, kafé- och aﬀärsnäringarna, sjukvården, textil- och beklädnadsindustrin,
till den högavlönade och mansdominerade verkstadsindustrin och kontorstjänster inom industri eller allmän tjänst, samt frivillig tjänstgöring inom för38 Hatje 974, s 200.
39. Se till exempel Gisela Bock & Pat Thane (red), Maternity & gender policies: Women and
the rise of the European welfare states 1880s-1950s, London 99; Riley 983, s 89ﬀ; Smith 986, s
222f; Montgomerie 989, s 8ﬀ. Summerﬁeld 995, s 3f
40. Anderson 98, s 4f och 7. Milkman 987, s 99f. Summerﬁeld 988, s 00ﬀ.
4. Hatje 974, s 88. Gunhild Kyle, ”Arbetsdelning, tidsfördelning och kunskapstilldelning:
Om kvinnors och mäns samhällsvillkor”, Historisk tidskrift, 4 (987) s 489. Se även Lövgren
993, kap 2; Gunhild Kyle, ”Kvinnan under 900-talet – konﬂikten mellan produktion och reproduktion”, Historisk tidskrift, 3 (980) s 362.

47

Kapitel 2
svaret. De svenska kvinnornas sysselsättningsförändringar liknade såtillvida
förhållandena i England och USA.42
I det nedanstående presenteras SAK och dess tillkomst och verksamhet. Därefter beskrivs kortfattat hur arbetsgivarna och facket hanterade de frågor som
uppstod när männen blev inkallade på grund av kriget och kvinnor måste ta
över männens arbeten och bli verkstadsarbetare. Detta påverkade hur kvinnors
inträde på traditionellt mansdominerade industriområden kom att se ut.43

Statens arbetsmarknadskommission
Parallellt med arbetslöshetskommissionen från 94 inrättades i september
939 ett nytt organ benämnt arbetsmarknadskommissionen. Den nya myndigheten skulle övervaka utvecklingen på krisens arbetsmarknad och föreslå
arbetsmarknadsreglerande åtgärder. Det gällde inte bara att motverka arbetslöshet, utan även att ingripa för att tillgodose arbetskraftsbehovet. Kommissionen var formellt enbart ett utredande och rådgivande organ. I maj 940 uppgick både arbetslöshets- och arbetsmarknadskommissionen i den nyinrättade
SAK, som blev central myndighet för arbetsmarknadspolitiken. Det nya arbetsmarknadsorganet övertog tills vidare den centrala ledningen av den oﬀentliga
arbetsförmedlingen och kostnaderna för denna. Samtidigt inrättades länsarbetsnämnder åt den centrala kommissionen. Syftet var att göra verksamheten
mer eﬀektiv och få en organisation, som kunde svara för de ingripanden på arbetsmarknaden som krigsförhållandena krävde.44
42. Nilsson 995, s f.
43. För en fullödig historik se Overud 2005, kap 2, 4 och 5. Se även Lina Rylander, ”Plåtverksarbetare, pälsjägare och pionjärer: Kvinnlig industriell reservarbetskraft under andra världskriget”,
Arbetarhistoria, 95-96 (3-4/2000) och Lina Rylander, “Den manliga trygghetsgarantin: Kvinnornas inträde i järn- och stålindustrin på 940-talet”, i Askegård, Bosdotter och Misgeld 2002.
44. Ernst Sundström, ”Arbetsmarknadskommissionens uppgifter och organisation”, FDoN,
8 (945) s 47. Waste Lingren, ”Statens arbetsmarknadskommission”, Statsvetenskaplig tidskrift,
 (945) s 59. SOU 952: 49, s 90f. För en mer detaljerad redogörelse för 939 års arbetsmarknadskommissions tillkomst och verksamhet se Overud 2005, s 5ﬀ.
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SAK var ett krisorgan och tillsattes ungefär samtidigt med ett stort antal andra kristidskommissioner, som exempelvis livsmedels- och industrikommissionen. De ﬂesta av de viktigaste krisorganen kom att lyda under det nya folkhushållningsdepartementet, men arbetsmarknadsmyndigheten underställdes
socialdepartementet. Den intog en särställning bland krisförvaltningens olika organ, eftersom dess krisuppgifter endast utgjorde en del av dess omfattande arbetsfält. SAK övertog den gamla arbetsmarknadskommissionens utredande och rådgivande verksamhet samt arbetslöshetskommissionens verksamhet.
Vidare övertog den handläggningen av ärenden om beredskapsarbeten (tidigare socialdepartementet), försvarsväsendets centrala civilanställningsbyrås
verksamhet och socialstyrelsens arbetsförmedlingsverksamhet. Kommissionen
skulle vara riksarbetsstyrelse enligt tjänstepliktslagen (en tvångsarbetslag som
gav staten rätt att tvångskommendera arbetskraft) och tillsyningsmyndighet
enligt krigsfamiljebidragsförordningen. Handläggning av frågor om uppskov
med militär inkallelse ﬂyttades över från Rikskommissionen för ekonomisk
försvarsberedskap till SAK.45 Den nya arbetsmarknadskommissionens huvuduppgift blev att under regeringen sköta ledningen av arbetsmarknadens krisregleringar och viss hjälpverksamhet som hängde samman med detta.46 Kommissionen skulle fördela tillgänglig civil arbetskraft mellan statligt prioriterade
områden genom att främja arbetskraftsomﬂyttning mellan olika arbetsområden och landsdelar och verka för att tillföra näringslivet ny arbetskraft. Vidare
skulle den undersöka behovet av och tillgången på arbetskraft genom att planera och genomföra inventering och registrering av företag och arbetskraft.
Kommissionen kom att få en osedvanligt stor självständighet gentemot
riksdag och regering. Den kunde i ovanligt hög grad etablera och driva en
egen arbetsmarknadspolitik, som först i efterhand blev parlamentariskt sanktionerad. SAK avvecklades aldrig, till skillnad från en del andra krisorgan, utan
ombildades 948 till ett permanent centralt ämbetsverk, AMS.47
45. Arthur Thomson, Arbetsmarknadens reglering, Stockholm 940, s 2 och 5f. Lingren 945, s
59ﬀ. SOU 952: 49, s 90ﬀ. Arne Björnberg, Svensk krishushållning, Stockholm 944a, s 6ﬀ och 40f.
46. Sundström 945, s 47. Lingren 945, s 60. SOU 952: 49, s 90f.
47. Rothstein 982, s 25. SOU 952: 49, s 93. Se även Lingren 945, s 70f.
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Beredskapsplanering för verkstadsindustrin
Åren 939-94 gjorde SAK, precis som motsvarande myndigheter i England
och USA, praktiskt taget ingenting för att förbereda rekryteringen av kvinnlig reservarbetskraft vid krig eller allmän tjänsteplikt.48 Staten ville inte ingripa i förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden, utan förväntade sig att
de i första hand skulle förhandla med varandra för att söka nå en lösning på
egen hand. Saltsjöbadsavtalet 938 gav huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, LO och SAF, en starkare ställning gentemot staten. Den nya förhandlingsordningen innebar att staten måste söka och få benäget bistånd från arbetsmarknadens parter för att kunna tillämpa en ny arbetsmarknadspolitik.49

Beredskapskurser för verkstadsindustrin
Under de första beredskapsåren var en totalmobilisering av befolkningen inte
nödvändig för att hålla produktionen igång. År 940 var det centrala arbetsmarknadsproblemet att det å ena sidan rådde brist på arbetskraft inom vissa näringsområden och å andra sidan arbetslöshet på andra håll.50 SAK:s viktigaste
uppgift blev att söka fylla underskottet av arbetskraft inom viktiga näringar genom att ﬂytta över arbetare från överskottsområden.5 Eftersom det fattades utbildad arbetskraft inom framför allt verkstadsindustrin blev det nödvändigt att
snabbutbilda personal, särskilt sådan som var befriad från värnplikt. I april 940
ﬁck SAK klartecken från regeringen att börja omskola och utbilda tempoarbetare
48. Summerﬁeld 989, s 3ﬀ. Straub 973. Sverige hade liksom ﬂera andra länder en tjänstepliktslag, som gav staten rätt att disponera över alla arbetsföra män och kvinnor mellan 6 och
70 år och vars syfte var att skaﬀa arbetskraft till de livsviktigaste områdena på den civila arbetsmarknaden. SOU 952: 49, s 56ﬀ. Thomson 940, s 2, 40 och 7f. Tjänstepliktslagen innehöll bestämmelser om ﬂera olika former av arbetsmarknadsregleringar, där den högsta graden
av tvång var allmän tjänsteplikt. För lagen om tjänsteplikt och dess tillkomsthistoria se Overud 2005, s 34-47.
49. Olofsson 2000, s 25 och Overud 2005, s 44.
50. Thomson 940, s 37f. Det var framför allt arbetskraftsbrist inom verkstadsindustrin, jordoch skogsbruket, medan arbetslöshet rådde inom t ex byggnads-, sten- och trävaruindustrierna.
5. Thomson 940, s 4 och 52ﬀ. SOU 952: 50, s 40f. Se även Torsten Gårdlund, Arbetets beredskap, /6 940, SAK, Kanslisekt/Adm detaljen, vol A I: , RA.

50

Förutsättningar för kvinnors förvärvsarbete och handlingsutrymme
för verkstadsindustrin. Planer för så kallade beredskapskurser lades upp i samråd
med Sveriges verkstadsförening och Svenska metallindustriarbetareförbundet.
Från sommaren 940 kom sådana att bedrivas vid en stor del av landets verkstadsskolor. Vid kurserna utbildades svarvare, bänkarbetare, mekaniker, svetsare, plåtslagare och så vidare. Dessa kurser var korta, för svetsare 8 veckor och för
övriga 4-6 månader. Till en början rekryterades arbetslösa män över 6 år, som
var frikallade från militärtjänst. Därefter antogs i någon mån värnpliktiga över
40 år. Beredskapskurserna var även avsedda för kvinnor, men de skulle tills vidare enbart rekryteras efter särskilda anvisningar från SAK. Först efter ett par år, när
det fanns få arbetslösa kvar att omskola, kunde kvinnor få utbildning vid SAK:s
beredskapskurser, dock inte i någon större utsträckning. Allra ﬂest elever utbildades under 94, då 2 77 stycken skrevs ut. Mellan 940 och 944 var totalt 326
kvinnliga elever inskrivna i beredskapskurserna. Av dem skrevs 75 ut efter att ha
genomgått kurserna (av sammanlagt nära 0 000 elever). Majoriteten av eleverna ﬁck genast anställning i de yrken som de utbildats för.52

Mobiliseringsuppskov
För att tillgodose arbetskraftsbehovet och hålla kvar viktig arbetskraft inom
förvaltning, folkförsörjning och krigsproduktion kunde inkallade under vissa förutsättningar få mobiliseringsuppskov. Det innebar att värnpliktiga i viss
mån kunde befrias från inställelser vid mobilisering och förstärkt försvarsberedskap för att de bättre behövdes på arbetsmarknaden.53 Det var framför allt
personer som hade nyckelposter, eller vars civila arbetskraft var absolut nödvändig ur folkförsörjningens och försvarets synpunkt, som lösgjordes från militärtjänstgöring genom uppskov.54
52. Den oﬀentliga arbetsförmedlingen under krigsåren: Del 1, SOU 946: 44, s 88f. SOU 952: 50,
s 49f. Sven Skogh, ”Krisens arbetsmarknad och dess anpassning”, FDoN, 2 (940) s 3. Kyle
979, s 4. Olsson 973, s 67. SAK:s anvisningar rörande beredskapskurser för verkstadsindustrien, 22/4 940, YI, vol F : 5, RA. Thomson 942, s 59f. Gunvor Boman, Kvinnlig reservarbetskraft, odat, s 7, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Berndt Öhman, Svensk arbetsmarknadspolitik
1900-1947, Stockholm 970, s 9.
53. SOU 946: 44, s 9f. SOU 952: 50, s 45f.
54. Thomson, Arthur, Hur tillgodose näringslivets behov av arbetskraft? Några aktuella problem
med särskild hänsyn till industri och skogsbruk: Föredrag vid Arosmässan den 7/11 1942, Stockholm
942, s 2.
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År 942 var de arbetskraftsreserver som de arbetslösa hade varit praktiskt
taget slut. Det rådde en akut brist på arbetskraft, trots att arbetstiden förlängdes och skiftarbete förekom i större utsträckning än tidigare. För krigsmaktens skull måste uppskovsväsendet skötas restriktivt.55 Detta innebar att SAK
och krigsindustrin måste agera för att rekrytera ny arbetskraft till näringslivet.
Den tillgång som fanns var skolungdomar, äldre, så kallade partiellt arbetsföra, ﬂyktingar och främst kvinnor.

Industrins mobiliseringsplanering
Förutom att rekrytera arbetskraft till de nya arbetstillfällen som skapades då
vissa industrier expanderade och de platser som blev vakanta genom inkallelser gällde det för industrin att se framåt. För att produktionen inte skulle upphöra måste krigsviktiga företag göra upp mobiliseringsplaner samt registrera
och utbilda personal, som kunde ersätta värnpliktiga vid allmän mobilisering
eller krigstillfälle. Dessa reserver måste utgöras av kvinnor, eftersom den manliga arbetskraft som återstod vid krig uppenbarligen inte räckte långt.56
Myndigheterna hade alltsedan krigsutbrottet uppmanat industrierna att ta
tag i frågan.57 Först när arbetskraftsbristen blev akut i början av 942 landade
dessa uppmaningar i konkreta resultat. Industri- och arbetsmarknadskommissionen sökte då kontakt med SAF och LO för att få företagen att genast organisera en utbildning av kvinnlig reservarbetskraft.58 SAK skulle genomföra industrins
mobiliseringsplanering i samarbete med arbetsmarknadens företagar- och arbetstagarorganisationer och nu enades man om formerna för detta.59
55. Thomson 942, s 0ﬀ. Olsson 982, s 457. Uppskovsväsendet m.m.: Föredrag av byråchefen Hj Fahlström vid SAK:s informationskonferens den 5 och 6 juni 942, SAK, A-byrån, vol
B IV: , RA.
56. Uppskovsväsendet m.m.: Föredrag av byråchefen Hj Fahlström vid SAK:s informationskonferens den 5 och 6 juni 942, SAK, A-byrån, vol B IV: , RA.
57. Overud 2005, s 08ﬀ.
58. Thomson 942, s 58. PM angående industriella mobiliseringsplaner, april 942; Cirkulärskrivelser till VF:s medl: nr 3 939, 2/ 939, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
59. SOU 946: 44, s 03ﬀ. Skrivelse från LO till SAK om frågan om kvinnlig beredskapsarbetskraft inom krigsindustrin, 24/3 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Svea Starrin-Reindahl,
”Hur kvinnorna rycka in för att lindra krisen”, FDoN, 6 (942) s 30. Johansson 985, s 38.
Overud 2005, s 8f.
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Industriledningens ovilja
Trots statliga påbud om att anställa kvinnor tillsatte de ﬂesta arbetsgivare i
England och USA inte kvinnor på manliga industriarbetsplatser förrän den
manliga arbetskraftskällan var helt uttömd.60 Även i Sverige kan man se detta mönster, som Overud visat.6 Den mekaniska verkstadsindustrin sysselsatte en arbetarstab som till 90 procent bestod av män och inom landets verkstäder utgjorde antalet kvinnor i genomsnitt cirka nio procent av alla arbetare.62
Precis som i krigförande länder visade sig svårigheterna att införa kvinnliga reserver nästan överallt vara mycket stora. Av företagsledningen uppfattades det
inte som möjligt eller ens passande att på kort sikt inrätta toaletter och omklädningsrum för kvinnor. Kvinnor ansågs inte ha fallenhet och lust för ammunitionstillverkning. Arbetet betraktades som alltför tungt och kvaliﬁcerat
för kvinnor. De ansågs mer lämpade att utföra enkla tempoarbeten, eftersom
de bättre än män fann sig i arbetets monotoni, hävdade man från industriföretagens sida.63 Även männen på verkstadsgolvet opponerade sig och hävdade att den billigare kvinnliga arbetskraften innebar en konkurrens riktad mot
den manliga arbetskraften, särskilt efter kriget när männen skulle återvända
till sina arbeten efter inkallelserna och demobiliseringarna.64

Männens rädsla för konkurrens
De svenska kvinnornas inträde i den traditionellt mansdominerade järn- och
stålindustrin förorsakade likartade reaktioner som de i USA och England.65 När
kvinnlig arbetskraft introducerades i Bofors, på Domnarvets järnverk och Hofors bruk väckte det ont blod hos manliga arbetare och fackföreningar. I Bofors trodde man att antalet beviljade uppskov skulle dras in om kvinnor utbil60. Milkman 987, s 5ﬀ. Summerﬁeld 989, s 57ﬀ.
6. Overud 2005, kap 4.
62. Starrin-Reindahl 942, s 30. Jfr Overud 2005, s 09f.
63. Besök hos Statens ammunitionsnämnd av ing Nordström, “Kvinnlig arbetskraft vid ammunitionstillverkning“, 3/2 940; VF:s cirkulärskrivelse nr 3 942, 3/ 942; Skrivelse från SKF till Statens ammunitionsnämnd, 5/ 940, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Se även Overud 2005, s 8.
64. Sammanfattning av förhandlingarna vid sammanträde å SAK angående utbildning av kvinnor till ersättare vid krigsindustrin vid mobilisering, 7/3 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
65. Nilsson 996, s 9. Summerﬁeld 989, s 60.
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dades och anställdes som ersättningsarbetare. Kvinnor som sökte anställning
på Domnarvets järnverk i Borlänge ansågs göra intrång på manliga familjeförsörjares arbetstillfällen. På Domnarvet utkämpades konﬂikter mellan arbetsgivarna och den förkrigstida mansdominerade arbetsstyrkan i fråga om
genusarbetsdelningen, trots att kvinnorna inte var många under kriget. På
Domnarvet var som mest 36 kvinnor anställda 942, det vill säga ,3 procent av
arbetsstyrkan. På Metalls avdelning 69 i Hofors insåg de däremot att det var
oundvikligt med ett kvinnligt intåg och fokuserade därför på att genomdriva
kravet på ”lika lön för lika arbete”. Den fackliga målsättningen med att kräva lika lön var att hindra arbetsgivare från att dra fördel av kriget (Även kvinnorna förespråkade givetvis en sådan lönepolitik). Männen var oroliga för att
de skulle ersättas permanent av kvinnor eller att deras löner skulle urholkas efter kriget.66 Genom att kvinnliga reservarbetare inte omfattades av vissa avtal
kunde nämligen arbetsgivarna betala dem efter vad de bedömde vara en skälig
lön, vilket vanligtvis innebar att de avlönades lägre än manliga arbetare.67
Villkoret för att LO skulle medverka till att införa kvinnlig industriell reservarbetskraft sades vila på kravet ”lika lön för lika arbete”. I de cirkulär som LO
skickade ut till förbundsstyrelserna fanns diverse krav med som förbunden uppmanades att förhandla med arbetsgivarna om: Utbildningen skulle enbart gälla reservarbetskraft och inte syfta till att tillgodose industrins normala rekrytering av kvinnlig arbetskraft. Arbetsgivarna måste vidare garantera att inkallade
manliga arbetare ﬁck tillbaka sina arbeten efter hemkomsten och att kvinnliga
beredskapsarbetare entledigades, samt att kvinnor skulle arbeta under gällande
kollektivavtal. Dessutom skulle ordinarie arbetare få kompensation för inkomstbortfall om utbildningen hämmade den normala produktionen. En självklar utgångspunkt var att arbetslösa arbetare hade företrädesrätt till platserna.68
66. Rylander 2000. Overud har följt striden kring kvinnliga reservarbetares löner med ”Boforsaﬀären” i blickfånget; se Overud 2005, s 23-35. Iris Wallin, Kvinnorna inom industrien under krisen, odat, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Skrivelse till SAK från YKR, 7/2 940, s 3, YKR,
vol E :5, RA. Jfr Milkman 987, s 65ﬀ och 83.
67. Overud 2005, s 25. Overud lyfter även fram att arbetsgivarna försökte utnyttja tillfället
att sänka lönerna för redan anställda kvinnor.
68. Cirkulär nr  323 till vederbörande förbundsstyrelser från LO, 2/4 942, SAK, A-byrån, vol
F IVeb: 6, RA. Sammanfattning av förhandlingarna vid sammanträde å SAK angående utbildning
av kvinnor till ersättare vid krigsindustrin vid mobilisering, 7/3 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb:
6, RA. Kyle 978, s 4. Rylander 2000.
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Centrala löneförhandlingar och överenskommelse
I USA och Storbritannien slöts krigsavtal på nationell nivå mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer i ﬂertalet industrier. Dessa kom
i England till under uppsikt av arbetsministeriet och inte direkt genom intervention. Syftena med avtalen var för staten att få arbetsgivarna att anställa kvinnor på typiskt manliga arbeten och för fackföreningarna att utverka en
slags manlig trygghetsgaranti, som gjorde det möjligt att acceptera kvinnlig
arbetskraft. I Sverige kom liknande avtal att slutas.69
Under en järnbrukskonferens i Örebro i september 942 framkom det att
fackföreningarna ville behålla fastställda ackord, plats- och ackordstimlöner
för kvinnlig reservarbetskraft. Arbetsgivarna menade däremot att gällande avtal inte gick att applicera på kvinnor som gick beredskapskurser, eftersom lönebestämmelser för dem inte togs upp i järnbruksavtalet på samma sätt som
i verkstadsavtalet. Med anledning av detta uppstod konﬂikter, bland annat i
Domnarvet, Bofors, Surahammar, Avesta, Fagersta, Sandviken och Storfors.
Arbetsgivarna angav som argument för att betala kvinnor lägre löner att de
ofta måste anställa tre kvinnor för att ersätta två män, att kvinnor hade högre
sjukprocent, att företagen ofta måste rationalisera driften för att ersätta män
med okvaliﬁcerade kvinnor, att kvinnor inte hade samma handlag som män
när det gällde att justera maskinerna etcetera.70
I november 942 inleddes förhandlingar mellan Metall och Järnbruksförbundet och en överenskommelse träﬀades om anställning och avlöning av kvinnlig
reservarbetskraft. Kvinnorna skulle i genomsnitt få 80 procent av männens löner
på jämförligt arbete (bortsett från yrkesarbete). Detta gällde också ackordslönerna. Arbetsgivarna band sig vidare för att söka ordna så att manliga arbetare inte
drabbades av inkomstminskning om de omplacerades för att ge plats åt kvinn69. Nilsson 996, s 20. Summerﬁeld 989, s 53ﬀ.
70. Cirkulär nr 54/942 till avd med medl, som sortera under järnbruksavtalet från Metall,
4/2 942, bil: Överenskommelse beträﬀande löner för kvinnlig reservarbetskraft; Cirkulär nr
2/942 till styrelserna för förbundets avd ang utbildning av kvinnlig reservarbetskraft vid företag, anslutna till VF från Metall, 5/6 942; Gunvor Boman, Kvinnlig reservarbetskraft; Iris Wallin, Kvinnorna inom industrien under krisen, odat, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Rylander
2000. Jfr Overud 2005, s 34f.
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lig reservpersonal. Uppgörelsen innebar att manliga arbetare som återvände från
skogsarbete skulle gå före kvinnliga reservarbetare, medan män som kom tillbaka från militärtjänst tillförsäkrades en sådan återgång via lagstiftning.7

Beredskapskurser för kvinnlig industriell reservarbetskraft
SAK:s beredskapskurser avsåg inte bara att tillgodose verkstadsindustrins behov
av yrkesutbildad arbetskraft, utan också att täcka arbetskraftsbehovet vid allmän mobilisering eller om manlig arbetskraft från industrin behövdes på andra arbetsmarknadsområden. I slutet av 942 gjorde arbetsmarknadsläget att
behovet av omskolning för arbetslösa var avsevärt mindre än tidigare. SAK omvandlade därför en del av beredskapskurserna och började utbilda kvinnlig
industriell reservpersonal på olika håll i landet. Kvinnor i åldern 6-45 (i undantagsfall även äldre) utbildades under tre månader till mekaniker och i åtta
veckor till svetsare. Kurserna för mekaniker syftade inte till någon högre grad
av yrkeskunnighet, utan eleverna skulle endast få en allmän verkstadsvana.
Kurstiden minskade därför från sex till tre månader för kvinnliga mekaniker.
I kurserna för gassvetsare ﬁck kvinnliga och manliga elever ungefär samma utbildning. Skillnaden var att kvinnor bara ﬁck lära sig de allra vanligaste svetsarbetena. Denna utbildningsverksamhet pågick fram till vapenstilleståndet i
Europa i maj 945. Under åren 942-945 skrevs  903 elever in i beredskapskurserna. Av dem skrevs  388 ut efter slutförd utbildning. Flera av eleverna ﬁck anställning inom industrin.72 Kvinnor måste räkna med att återgå till
sina ordinarie arbetsuppgifter efter utbildningen och ﬁck inte konkurrera med
manliga arbetssökande. Om de ville ha anställning efter utbildningen borde
de bara få det i den mån manlig arbetskraft inte gick att få tag på.73
7. De omfattande vedavverkningarna krävde mycket manlig arbetskraft i de bästa arbetsföra åldrarna. Ett sätt att tillföra skogsbruket arbetskraft var att bilda s k arbetslag, vilket innebar att arbetarna deltog i skogsarbete under ett par månader för att sedan återvända till sina ordinarie yrken. Cirkulär nr 54/942 till avd med medl, som sortera under järnbruksavtalet från
Metall, 4/2 942, bil: Överenskommelse beträﬀande löner för kvinnlig reservarbetskraft, 8/
942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Rylander 2000. Jfr Overud 2005, s 34f.
72. SOU 946: 44, s 99f. PM angående beredskapskurser för kvinnlig industriell reservarbetskraft, 3/-42 och 3/9-42, SAK, A-byrån, vol B IV: , RA. PM angående beredskapskurser för
kvinnlig industriell reservarbetskraft, 8/0-42, SAK, Kanslisekt/Adm detaljen, vol B V: , RA.
73. SAK:s cirkulär nr 80, 8/0 942, till samtliga arbetsförmedlingskontor angående beredskapskurser för kvinnlig industriell reservarbetskraft, YI, vol F : 5, RA.
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I det följande presenteras tre frågor som aktualiserades med anledning av
männens inkallelser till det militära samt behovet och användandet av kvinnors
reservarbetskraft, nämligen krigsfamiljebidragen, deltiden och daghemmen.

Krigsfamiljebidrag
Lagstiftningen om krigsfamiljebidrag var ett viktigt instrument för att reglera utbudet av kvinnlig arbetskraft. De lågt satta krigsfamiljebidragen var en
av orsakerna till att Storbritannien och USA mobiliserade sin kvinnliga befolkning i betydligt högre grad än Tyskland.74 Den tyska staten gav ganska generösa krigsfamiljebidrag till de inkallade männens familjer och i de familjer där
kvinnan förvärvsarbetade reducerades bidraget.75
Det påstods ofta i den svenska samtiden att det inte lönade sig för en inkallads hustru med eget förvärvsarbete, eftersom hon ﬁck så stort avdrag på familjebidraget om hon hade egen arbetsinkomst.76 Abukhanfusas undersökningar
av familjebidragsnämndernas verksamhet i Järfälla och Västerås visar att bidragen inte var något eﬀektivt medel för att öka utbudet av arbetskraft bland värnpliktigas hustrur. Däremot bidrog familjebidragen till att vidmakthålla arbetskraftsutbudet.77 Genom 940 års krigsfamiljebidrag kompenserade familjernas
74. Rupp 978, s 69. Allen 983, s 409f.
75. Det ﬁnns även andra förklaringar till varför mobiliseringen av de tyska kvinnornas arbetskraft blev ett misslyckande. Rupp 978, kap 4; Leila J Rupp, ”’I don’t call that Volksgemeinschaft’: Women, class, and war in Nazi Germany”, i Carol R Berkin och Clara M Lovett (red),
Women, war, and revolution, New York 980, s 37-53. Ute Daniel, “Gender and work: The impact of war (94-98 and 939-945) in Germany”, i Erik Aerts m ﬂ (red), Women in the labour
force: Comparative studies on labour market and organization of work since the 18th century, Leuven 990, s 90-98. Jill Stephenson, ”Women’s labor service in Nazi Germany”, Central European history, XV:3 (September 982) s 24-65. Jfr Thomas R H Havens, ”Women and war in Japan,
937-45”, The American historical review, 80:4 (Oct 975) s 93-934.
76. Sammanfattning av förhandlingarna vid sammanträde å SAK angående utbildning av
kvinnor till ersättare vid krigsindustrin vid mobilisering, 7/3 942; Iris Wallin, Kvinnorna inom
industrien under krisen; Gunvor Boman, Kvinnlig reservarbetskraft, odat, SAK, A-byrån, vol F
IVeb: 6, RA. Lundquist 942, s 3. Enligt byråchefen C W Curtman i SAK:s värnpliktsbyrå var det
en vanföreställning som krävde upplysning. I Lhd, ”Familjebidragen och den yrkesarbetande
hustrun”, Hertha,  (943) s 202-203.
77. Abukhanfusa 975, s 8ﬀ och 23ﬀ.
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normala inkomster till omkring 65 procent. År 94 skrevs bidraget upp och
kompensationsnivån steg till cirka 80 procent. Slutligen gav 942 års krigsfamiljebidrag utan tvekan tillräckligt god kompensation om runt 90 procent. Abukhanfusa drar slutsatsen att ”lokal bebyggelse- och näringsstruktur, tillgången på
social service - och inte minst den personliga inställningen till rollfördelningen i
en familj” var viktigare än tillfället att temporärt höja familjens inkomstnivå, åtminstone när det gällde familjer med en dräglig tillvaro.78

Deltidsarbete79
Precis som i de krigförande länderna aktualiserade arbetskraftsbristen och behovet av kvinnlig arbetskraft frågan om deltidsarbete även i Sverige. Vid 942 års
riksdag motionerade högern om att utreda ökat deltidsarbete för gifta kvinnor
i allmän och enskild tjänst. Frågan föll dock i riksdagen, dels på grund av den
starka kvinnoopinionen mot en deltidsutredning och dels för att tunga remissinstanser som SAK och SAF sade nej. Den socialdemokratiska majoriteten i andra
kammaren avslog en utredning, medan första kammaren föreslog en utredning
begränsad till deltidsarbete i allmän tjänst. SAK befarade att en allmän övergång
för gifta kvinnor till deltidsarbete skulle rubba ”arbetets behöriga gång” och
minska företagarnas vilja att anställa kvinnlig arbetskraft. Den argumenterade
för att den extraordinära arbetsmarknadssituationen knappast kunde läggas till
grund för en utredning, som skulle bli normerande för fredsperioder. SAF framförde att det skulle medföra avsevärda nackdelar för företagsledarna om deltiden
infördes i industrin, bland annat högre sociala utgifter för de anställda och ökade produktionskostnader. På kvinnohåll reagerade man mot att deltiden drivits
fram som en speciell köns- och civilståndsfråga. Det befarades att deltidsarbe78. Ibid s 209 och 24 (citat).
79. Avsnittet bygger på Nina Almgren, ”Frigörande av kvinnlig arbetskraft: Kvinnorna och deltidsarbetet 940-943”, opublicerat avhandlingsavsnitt, Institutionen för historiska studier, Umeå
universitet, 2000--24. Frågan om deltidsarbete har också berörts i Waldemarson 2000, s 65ﬀ;
Hirdman 998, s 33ﬀ; Hatje 974, s 97ﬀ, Norrbin 2004, s 6ﬀ och Overud 2005, s 40ﬀ.
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te skulle bli en obligatorisk arbetsform för gifta kvinnor och mödrar. En del av
kvinnorna fruktade att reaktionära krafter skulle tvinga heltidsarbetande kvinnor till deltidsarbete i arbetslöshetstider. De anlade klassaspekten på deltidsformen. I låginkomstfamiljer hade inte gifta kvinnor råd att välja deltidsarbete, eftersom det i huvudsak var okvaliﬁcerade och lågavlönade rutinarbeten som
lämpade sig för denna anställningsform.
År 943 justerade högern sina motioner. Deltidsarbete skulle vara en frivillig arbetsform, begränsas till att gälla allmän tjänst och även omfatta ogifta kvinnor och män. Därmed gick kravet på en utredning igenom i riksdagen.
SAF hade inget att invända mot en utredning om deltidsarbete i allmän tjänst.
Den nya oﬃciella linjen i SAK blev att införandet av deltidstjänst skulle tillföra näringslivet arbetskraft. Anledningen till att deltidsarbete aldrig infördes i
industrin under kriget var alltså att arbetsformen ogillades av arbetsgivarna.
Även i Storbritannien, där deltidsarbete introducerades på statligt insisterande
943, var industriledarna negativa till deltidsformen. Efterhand insåg de dess
fördelar: ökad produktivitet, deltidsarbetande kvinnor kunde placeras på repetitiva och monotona jobb och vinster på grund av låga löner. För det brittiska arbetsministeriet var huvudsyftet med deltidens införande snarare att lösa
943 års akuta arbetskraftsbrist än att underlätta kvinnors industriarbete.80

Daghem och lekskolor81
En utbyggnad av samhällets barntillsyn skulle givetvis ha betytt mycket för
att underlätta förvärvsarbete bland mödrar. Det fanns inte mer än 2 500 daghemsplatser i slutet av 930-talet, men antalet platser ökade till cirka  000 år
950, 3 000-4 000 år 960 och omkring 20 000 fem år senare. I grova drag
uppgick antalet daghemsplatser 945 till sex-sju procent av antalet barn till
80. Summerﬁeld 989, s 4ﬀ.
8. Om inte annat anges bygger detta avsnitt på Hatje 974, s 77ﬀ; Kyle 979, kap daghemspolitiken; K G Hammarlund, Barnet och barnomsorgen: Bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt, Göteborg 998, kap 4.
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förvärvsarbetande mödrar. Femton år senare var motsvarande andel knappt
elva procent. En betydande del av ökningen ägde rum just under 940-talet.
Ändå möjliggjorde tillskottet i antalet daghemsplatser under decenniet bara
förvärvsarbete för 0,2-0,3 procent av mödrarna.82
Under 940-talet gjorde befolkningsfrågan och arbetskraftsförsörjningen att
konﬂikten barn/arbete vidgades och blev ett arbetsmarknadsproblem. SAK hävdade således att det var nödvändigt att bygga ut barnomsorgen. I arbetsförmedlingarnas rapporter underströks det att kristiden inte orsakat, utan endast
ytterligare markerat kraven på en utbyggnad av barnomsorgsinstitutioner. Arbetsförmedlarna stötte ofta på fall, där svårigheterna att placera barn på daghem
gjorde att mödrar måste avstå från lönearbete. SAK påpekade att det enligt arbetsförmedlingarnas uppgifter var nödvändigt att bygga ﬂer daghem för att kunna
genomföra rekrytering och utbildning av kvinnlig industriell reservarbetskraft.
Daghemmen måste också vara öppna på kvällarna för att kvinnor skulle kunna
arbeta kvälls- och nattskift i industrin. Detta gällde även andra yrkeskategorier,
till exempel inom det husliga arbetsområdet och restaurangbranschen.83 Tiden
hade kommit då de alternativ som dittills praktiserats (privat anställda barnﬂickor, tillsyn av släktingar och grannar etcetera) inte längre frigjorde tillräckligt
med kvinnlig arbetskraft. År 943 fattade riksdagen ett mer eller mindre historiskt beslut om statsanslag till daghem och lekskolor.84 Barnomsorgen hade nu
slutgiltigt gått från att vara en från början uteslutande frivillig, ﬁlantropisk verksamhet till att vara en statlig angelägenhet.85 Mellan 943 och 945 femdubblades
statsstödet till barnomsorgen från 00 000 till 500 000 kronor.
82. Per Silenstam, Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870-1965, Stockholm 970, s 67.
83. SAK:s yttrande till 94 års befolkningsutredning, 22/2 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb:
8, RA. Kvinnosakk protokoll, /2 942 § 8-9; /2 942 § 3; Yttrande från kvinnosakk till SAK,
8/2 942; Kvinnosakk yttrande till SAK om utredning och förslag angående statsbidrag till daghem och lekskolor, 8/3 943; SAK med utlåtande över utredning och förslag angående statsbidrag
till daghem och lekskolor, 6/3 943, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
84. Kyle 987, s 489.
85. Hatje 999. Birgitta Jordansson, ”Från arbetsinrättning till pedagogisk institution: En
översikt kring skolbarnomsorg från 880-tal till 940-tal”, i Monika Janfelt (red), Den privat-offentliga gränsen: Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860-1940, København 999,
s 75. Kyle 980, s 360.
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Daghem (på heltid) sågs dock som ett nödvändigt ont, till skillnad från lekskolor (i halvdagsform). Lekskolor uppfattades som ett utmärkt komplement
till hemuppfostran. Det ansågs önskvärt att småbarnsmammor stannade hemma hos barnen. För barn, vars mödrar av olika skäl var tvingade till förvärvsarbete, var daghem trots allt bättre än sådana alternativ som placering i fosterhem eller barnhem. Vidare handlade det om ett mycket litet statsbidrag till nyinrättade
barnomsorgsinstitutioner på de platser, där SAK bedömde att det fanns ett behov
av kvinnlig arbetskraft. Det var alltså i viss mån en provisorisk beredskapsåtgärd
för att möta ett akut och lokalt behov av daghem och lekskolor.
På visst kvinnohåll fanns det förhoppningar om att en utbyggd daghemsverksamhet skulle få en permanent karaktär och inte uteslutande bli en provisorisk kristidsåtgärd. Regering och riksdag ville dock inte fatta ett långsiktigt
principbeslut om statsbidrag till daghem. För de ﬂesta tycks det ha varit svårt
att hantera daghem som något annat än ett nödvändigt ont, som berodde på
det ökade behovet av arbetskraft. Vid sidan av de socialdemokratiska och folkpartistiska kvinnorna var SAK den ”radikala” parten inom staten, precis som
fallet var med dess motsvarighet i Storbritannien.86 Med några enstaka undantag tillstyrkte SAK orternas framställningar om statsbidrag till barnomsorgsinstitutioner. Vägledande var institutionernas betydelse ur arbetsmarknadssynpunkt med hänsyn till behovet av kvinnlig arbetskraft.87

Möjligheter och begränsningar
för ökat kvinnligt förvärvsarbete
Under mellankrigstidens kriser hade debatten gått het om huruvida kvinnor
alls hörde hemma i arbetslivet, men under krigsåren blev kvinnornas arbetskraft
nödvändig för att hålla industrin på fötter. Detta bidrog tillsammans med den
86. Nilsson, ”Krig – Kvinnornas befriare?”, s 7.
87. De barnomsorgsinstitutioner som ﬁck avslag på ansökan om statsbidrag från SAK ansågs
betydelselösa ur arbetsmarknadssynpunkt. Se skrivelser till Socialstyrelsen från SAK, 29/7 944,
5/8 944 och 26/8 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 8, RA.
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befolkningspolitiska krisen till att göra den övergripande konﬂikten moderskap/
arbete till en brännbar politisk fråga. Samtidigt fanns det betydande hinder för
ökat kvinnligt förvärvsarbete under kriget. Det handlade dels om brist på daghem och bristande möjligheter till deltidsarbete, dels om den rådande manliga
försörjarmodellen/kvinnliga husmodersnormen och den traditionella synen på
kvinnors lönearbete. Företagsledningarna såg det till en början som ett avbräck
att ta in kvinnor som ersättare för män och de fackliga organisationerna befarade att arbetsgivarna skulle föredra den billigare kvinnliga arbetskraften när kriget tog slut. Kvinnors inträde i manligt dominerad industri blev kringgärdat av
särskilda villkor, krav och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.
Ett villkor för att kvinnor skulle få fylla mäns platser på arbetsmarknaden var
att de skulle ses som tillfälliga arbetare och att de efter kriget skulle föras tillbaka
till ”kvinnliga” arbetsplatser. De beredskapskurser som anordnades för kvinnor
syftade inte till att utbilda dem till en högre grad av yrkeskunnighet, utan var
främst inriktade på platsutbildning och tempoarbete. Därtill kommer klassmässiga aspekter och förväntningar ifråga om kvinnors arbete. Krigsfamiljebidragen
var förbehållna lägre inkomsttagare och det var gifta kvinnor utan barn i dessa
beredskapsfamiljer som lagstiftarna ville locka ut i vapenindustrin.88 Den statligt organiserade barnomsorgen kom i första hand till för att underlätta krigsviktigt industriarbete bland ensamstående eller fattiga arbetarklassmödrar. Detta var några av de aspekter som tillsammans bidrog till att forma kvinnoarbetet
och möjligheterna till kvinnligt förvärvsarbete och som kvinnorörelsen måste
förhålla sig till när de sökte stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Nationell samling och efterkrigsplanering
De aktörer som verkade kring den kvinnliga arbetskraften var alla satta i en situation som i olika grad ökade och begränsade deras handlingsutrymme. Det
starka handels-, militär- och utrikespolitiska trycket från Tyskland antogs kräva fullständig enighet utåt. Under tiden fram till vintern 942/43 dominera88. Abukhanfusa 975, s 20.
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de enighetsnormerna det politiska arbetet och olika gruppers särintressen ﬁck
stå tillbaka för nationella intressen.89 Arbetsmarknadsfrågorna berördes av enighetsnormerna, då möjligheterna att hålla civil produktion igång och samtidigt
upprätthålla den höga försvarsberedskapen hängde på att arbetsmarknaden
fungerade.90 Samtidigt ﬁnns det inget givet motsatsförhållande mellan kvinnointressen och nationella intressen. Under 930-talets andra hälft hade argument
om nationella behov av barn och arbetskraft delvis vänt debatten om gifta kvinnor och förvärvsarbete.9 Frågan komplicerades av de förändrade förutsättningar
som inträﬀade i och med att beredskapstidens nationella samling ersattes med
planeringen av tiden efter kriget. Åren 942-945 framstår som ett övergångsskede i svensk politik, där nationella enighetsnormer bröts mot partinormer.92
När det utrikespolitiska trycket lättade under vintern 942/43 kunde partier och organisationer börja blicka framåt mot tiden efter kriget och planera för reformer på det sociala och ekonomiska området. De borgerliga partierna, näringslivet och arbetarrörelsens politiska och fackliga organisationer var
överens om att den ekonomiska efterkrigsplaneringen var inrikespolitikens
huvudfråga.93 Vid 943 års riksdag väcktes ett ﬂertal motioner med förslag om
att tillsätta speciella organ för fredsberedskap. Alla motionärer yrkade på statliga förberedelser för att lösa de ekonomisk-politiska problem som kunde tänkas uppstå i samband med övergången från krig till fred.94 Riksdagen biföll
motionerna och regeringen tillsatte 944 planeringskommissionen, som ﬁck
uppgiften att planera den ekonomiska politiken inför efterkrigstiden.
89. Zetterberg 975, s 290-323. Molin 974, s 349-367. Den nationella enigheten kom dock att
naggas i kanten, bland annat genom striden kring ﬁnlandshjälpen under vinterkriget och transiteringsöverenskommelsen med Tyskland i juni 940. Se även Johnny Wijk, Svarta börsen - samhällslojalitet i kris: Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949, Stockholm 992.
90. Molin 974, s 347.
9. Frangeur 998, s 343 och Neunsinger 200, s 96.
92. Zetterberg 975, s 324ﬀ och Molin 974, s 368ﬀ.
93. Molin 974, s 369. Zetterberg 975, s 325. Lewin 967, s 86 och 24.
94. Socialdemokratisk partimotion 943 AK nr 9. Socialdemokratisk partimotion 943 AK nr
22 = motion 943 FK nr 46. Folkpartimotion 943 AK nr 222 = motion 943 FK nr 45. Motion
943 FK nr 68 av Fredrik Ström (s). Se även Arne Björnberg, ”Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering”, Statsvetenskaplig tidskrift,  (945) s 254.
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Regeringen satte även igång en serie utredningar på det sociala området för
att ha reformplaner färdiga att förverkliga efter kriget.95 Olika grupper och föreningar utarbetade planer för den ekonomiska och sociala efterkrigspolitiken.
De utförligaste inläggen i diskussionerna om efterkrigstidens politik framfördes
i två politiska programskrifter, som oﬀentliggjordes 944. Den ena var Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, mest känd under beteckningen ”27-punktsprogrammet”.96 Den andra var folkpartiskriften Efterkrigstidens samhälle.97 Programskrifterna var tydligt inﬂuerade av den stora samordnande plan, Full sysselsättning i
ett fritt samhälle, som den engelska liberalen, nationalekonomen och socialpolitikern William Beveridge publicerade 942 och sedan utvecklade under de två
följande åren. En av Beveridges huvudtankegångar var att staten måste garantera en viss standardtrygghet.98 Det övergripande målet i både det socialdemokratiska och liberala programmet var att bygga upp ett svenskt välfärdssamhälle. En
av de viktigaste uppgifterna för den ekonomiska politiken uppgavs vara att förebygga allvarliga depressioner och arbetslöshetskriser efter kriget.99
Att de efterföljande efterkrigsåren skulle kännetecknas av ekonomisk högkonjunktur och brist på arbetskraft visste man inte då. En viktig uppgift att
undersöka i denna avhandling är vad denna felprognos innebar för kvinnors
hinder och möjligheter att agera för att göra sina ståndpunkter hörda inom
arbetsmarknadspolitiken. En annan är att klargöra vilka formella inﬂytandemöjligheter kvinnor hade över politiken och förvaltningen.

95. Molin 974, s 383f. Appelqvist 2000, kap 4. Björnberg 945.
96. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, Stockholm 944.
97. Efterkrigstidens samhälle: Några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom folkpartiet, Stockholm 944.
98. Appelqvist 997, s 05. Björn Ohlson, “Tillkomsten av arbetarrörelsens efterkrigsprogram”, Statsvetenskaplig tidskrift,  (958) s 38. Lewin 967, s 25 not 3. Hatje 974, s 220.
99. För SAP:s resp fp:s deltagande i efterkrigsdiskussionen se Appelqvist 2000, Molin 974, s
368-395 och Zetterberg 975, s 324-347.
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Genus och korporatism
I Sverige utvecklades en delvis ny form av statsförvaltning under andra världskriget.
Dess mest typiska kännetecken var totalregleringen av samhället, krishushållningen, men också att regleringarna genomfördes i nära samarbete med olika intressegrupper. Den gängse representativa demokratin, kanaliserad via partier i politiska
församlingar, kompletterades och ersattes delvis med en korporationsdemokrati.
Alltmer makt gick till regering och förvaltning. Genom den korporativa kanalen
hade staten redan på 930-talet öppnat en väg för organiserade intressen att delta i
politiska beslut och/eller förvaltning. Det kan vara en förklaring till att den svenska krisadministrationen internationellt sett skapades så snabbt. Andra världskriget var däremot den tid, då korporatismen slutligen lades fast inom svensk förvaltning. Samarbetet mellan staten och organisationerna förstärktes antagligen av
krisen, då det yttre trycket svetsade samman skilda grupper.00
På idéplanet har korporatismen ofta uttryckts som en möjlighet och en
rätt för alla organiserade intressen att utöva inﬂytande i oﬀentliga organ och
verksamheter. Praktiken avslöjar dock en stark privilegiering av organisationseliterna på arbetsmarknaden och de grupper av frivilliga organisationer som
kvaliﬁcerat sig som ”folkrörelser”. Somliga forskare anser att det korporativa
systemets växande betydelse i de skandinaviska länderna missgynnade kvinnor. I det sammanhanget har de påtalat sambandet mellan politisk representation och ekonomisk makt.0 Helga Hernes menar att kvinnors underrepresen00. Friberg 973, s 32f. Rothstein 982 s 23. Ulf Olsson, “The state and industry in Swedish
rearmament”, i Fritz 982, s 69ﬀ. Thorsten Nybom, “Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 890-975 – en principskiss”, i Nybom –Torstendahl 989, s 8. Hernes 987, s 73.
Olsson 973, s 54ﬀ. Korporativismen har funnits i Sverige sedan slutet av 800-talet, men dess
avgörande genombrott kom under 930-talet. För korporativism se David Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Andra, reviderade och utvidgade upplagan, (987) sv övers, Göteborg 997, s 279ﬀ.
0. Se t ex Hernes 987, kap 4; Bergqvist 994, kap 3; Ylva Waldemarson, ”Kontrakt under
förhandling – LO, kvinnorna och makten”, i Gertrud Åström & Yvonne Hirdman (red), Kontrakt i kris: Om kvinnors plats i välfärdsstaten, Stockholm 992, s 02ﬀ; Björk 999, kap 5; Östberg 997, s 0-.
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tation i den korporativa sektorn av staten, speciellt på beslutsfattarnivå, beror
på två relaterade aspekter. Den ena är kvinnors position i de organ och institutioner som är huvudaktörer i detta korporativa system, i det här fallet främst
politiska partier, statsförvaltning och intresseorganisationer.02 Kvinnors representation i dessa organ var begränsad, särskilt på poster med hög rang. Partirepresentanterna kom ofta från riksdagen. Under 940-talet skedde visserligen
ett visst genombrott för kvinnorepresentationen i riksdagen (från 4,7 procent
kvinnor 94 till 7,4 procent 949), men antalet riksdagskvinnor var fortfarande lågt.03 När behörighetslagen trädde i kraft 925 ﬁck kvinnor formell rätt till
de ﬂesta tjänster i staten, men tjugo år senare var klyftan mellan lag och praxis ännu stor. Arbetets organisering inom den centrala statsförvaltningen genomsyrades till stor del av ett tänkande kring ”manligt” och ”kvinnligt” arbete - skilda anställningsvillkor, karriärmöjligheter, löneskalor etcetera för män
och kvinnor. Kort sagt kom befordringar och utnämningar på ansvarsfulla
poster i praktiken att vikas för män.04 Organisationsföreträdare är ofta personer med höga positioner inom sina organisationer. Under andra världskriget
var de centrala LO-organen till 90 á 00 procent mansförsamlingar.05 Förhållandena inom tjänstemannarörelsen var likartade.06 I SAF:s interna och exter02. Hernes 987, kap 4. Bergqvist 994, kap 3. Sammansättningen har varierat mellan olika
tidpunkter och mellan olika typer av organ. Se Lars Evertsson, Välfärdspolitik och kvinnoyrken:
Organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor, Umeå 2002, s 34.
03. Maud Eduards, Kvinnor och politik: Fakta och förklaringar, Stockholm 977, s 28. År 94
8 kvinnor och 362 män och 949 28 kvinnor och 352 män.
04. Ingrid Gärde Widemar, Hatt och huva: Hur stat och kommun tillämpa behörighetslagens
principer, Stockholm 945. Detta återspeglade delvis kvinnors begränsade karriärmöjligheter
inom universitets- och högskolevärlden. Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft, Eslöv 2003, s 2.
05. I LO:s högsta beslutande myndighet, kongressen, var 3 av 250 ombud kvinnor år 94.
Ingen kvinna hade en ordinarie plats i LO:s ledande och verkställande organ, landssekretariatet,
medan en ensam kvinna satt i representantskapet (högsta beslutande organ mellan kongresserna). Först 946 inrättades en kvinnlig ombudsmannapost. Qvist 974, s 69ﬀ.
06. Vid TCO-kongressen år 945 var 32 av 222 delegater kvinnor. Samma år bestod TCO:s styrelse av ordförande och 8 ordinarie ledamöter, av dem tre kvinnor. Vid TCO:s representantskap
946 samlades 68 delegater. Av dessa var 2 kvinnor. År 944 valde TCO åtta kvinnor av 47 ordinarie ledamöter till representanter i olika oﬀentliga organ. Representationen inom Sveriges industritjänstemannaförbund var ännu lägre än den inom TCO när det gällde både kongress, representantskap och styrelse. Irlinger 990, s 26, 264, 274f och 277ﬀ.
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na organ var kvinnorepresentationen obeﬁntlig.07 Den andra aspekt som Hernes pekar på är att organisationer, yrken och institutioner där kvinnor är ﬂer
än män (med undantag för ett fåtal kvinnodominerade fackföreningar) inte
ses som tillräckligt politiskt relevanta, mäktiga eller ”berörda” för att integreras i det korporativa systemet.08 Kvinnorna var också få i partiernas centrala
ledningar och helt frånvarande i regeringen.09 Först 947 utsågs Sveriges första kvinnliga statsråd, Karin Kock.0 Kvinnors position och deras begränsade
utrymme i det korporativa systemet avspeglar helt enkelt deras svaga ställning
på elitpositioner i samhället.
Historiskt sett har alltså korporatismen byggts upp kring existerande genusordningar i partier, statsförvaltning och inom etablerade intresseorganisationer. Under krigsåren påverkades och omvandlades de korporativa strukturerna i samhället, främst under inverkan av krisförvaltningens tillkomst.
Mellan hösten 939 och försommaren 940 byggdes krisförvaltningen upp.
Detta skedde under ibland mycket improviserade former, där ofta viktiga avgöranden om vilka som skulle ha makten att forma krissamhället träﬀades.
Flera av kristidsfrågorna rörde sådant som av tradition och hävd sågs som
kvinnors kompetensområden: mat, kläder, tvätt, barn och konsumtion.2 Det
bör därmed ha funnits möjligheter för kvinnor att få maktpositioner i många
av de nya kristidsorganen, men frågan är hur pass exkluderande de dåtida korporativa strukturerna var för kvinnorna.
07. Bergqvist 994, s 35. Enligt Bergqvist har också LRF haft en låg kvinnorepresentation.
Ibid s 36f.
08. Hernes 987, kap 4. Bergqvist 994, kap 3.
09. I högerns överstyrelse satt 26 ledamöter, av dem nio kvinnor. Av arbetsutskottets elva ordinarie var två kvinnor. Folkpartiets verkställande utskott bestod av 26 ordinarie ledamöter. Av
dessa var tre kvinnor. I bondeförbundets förtroenderåd var en kvinna och 29 män ordinarie ledamöter och i dess arbetsutskott var en av åtta ledamöter kvinna. Det socialdemokratiska partiets styrelse var sammansatt av 28 ordinarie ledamöter, av dem en kvinna. Hon satt inte i styrelsens verkställande utskott. ”En inventering”, Hertha, 5 (940) s 4-5.
0. Bergqvist 994, s 39. Karin Kock var konsultativt statsråd 947 och folkhushållningsminister mellan 948 och 949.
 För det improviserade uppbyggnadsskedet 939-40 se Friberg 973, s 67 och 253f.
2. Jfr Björk 999, s 234f.
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I nästa kapitel studeras kvinnors försök till kontroll av maktpositioner och inﬂytande över policyfrågor som gällde planering för att tillvarata kvinnlig arbetskraft i händelse av förstärkt försvarsberedskap eller allmän krigsmobilisering.
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3. Staten, kvinnorna
och arbetsmarknadens
försvarsberedskap
I detta kapitel görs en kartläggning och en analys av hur olika kvinnogrupper deltog i SAK:s arbete och vilka organisatoriska former detta hade. Exempel
på sådana former är remissyttranden, framställningar av olika slag, inﬂytande
genom ledamotsrepresentation och experter inom krisorgan, samt representation i de rådgivande organ som ﬂera kriskommissioner inrättade. Med den
centrala ställning som krisförvaltningen hade när det gällde den förda krispolitiken spelade dessa former förmodligen en större roll än under fredstida förhållanden. Vid sidan av de samverkansmöjligheter som organisatoriskt öppnade sig inom eller i anslutning till krisorganen fanns många privata organ som
frivilligt åtog sig att svara för kris- och beredskapsuppgifter, som borde anses
falla inom statsverksamhetens ram (så kallade oﬃciösa organ). De svenska
kvinnoföreningarna sammanslöt sig i en frivillig riksomfattande beredskapsorganisation, Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté (KBK), som hade till
uppgift att fungera som centralt samarbetsorgan mellan olika riksorganisationer och berörda myndigheter för att tillvarata frivillig kvinnlig arbetskraft.2
Jag vill med det här kapitlet också studera hur SAK i realiteten använde
sig av KBK och sina sakkunniga när det gällde tillvaratagandet av kvinnlig arbetskraft i beredskaps- och mobiliseringsplaneringen. Vilka möjligheter hade
. Friberg 973, s 323-329. För de oﬃciösa krisorganen se Friberg 973, s 62 not 9 och 243ﬀ.
2. Ibid, s 68.

69

Kapitel 3
kvinnorna att göra sig hörda? Synen på kvinnors arbete som obetalt frivilligarbete eller betalt yrkesarbete kommer in här. Syftet är att ge ett delsvar på den
större frågeställningen om kvinnornas möjligheter att agera och göra sitt inﬂytande gällande i den statliga regleringen av arbetsmarknaden. De fyra övergripande teman som behandlas är ) samarbetet mellan KBK och SAK, 2) olika
kvinnointressens maktställning inom eller i anslutning till SAK, 3) KBK:s relationer till kvinnosakkunniga och, slutligen 4) kvinnosakkunniga och möjligheter i den kortsiktiga lösningen av arbetskraftsproblemet.

Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté3
I oktober 938 bildades KBK under trycket av den internationella spänningen4
och genom Birgit Carells och Ruth Stjernstedts initiativ. Dess syfte var att bland
kvinnor sprida kunskap om den civila försvarsberedskapen och verka för dess
realiserande. Ruth Stjernstedt (fp) var medlem av FBF:s arbetsutskott och en av
vice ordförandena i Stockholms yrkeskvinnors klubb. Birgit Carell (h) var ledamot i styrelsen för FBF:s Stockholmskrets och satt tillsammans med Ruth Stjernstedt i styrelsen för Riksluftskyddsförbundets kvinnokommitté.5 Sannolikt uppfördes beredskapskommittén efter modell av de organisationer, som uppstått
i de ﬂesta av Europas länder för att förbereda kvinnor på det civila försvarets
många skiftande uppgifter. Sveriges KBK stod i sin tur som förebild för de beredskapsorganisationer som växte fram i grannländerna.6 Före 938 års slut var elva
kvinnoföreningar anslutna till den centrala beredskapskommittén och det fanns
235 lokala beredskapskommittéer och två länsförbund. Bland kvinnoföreningar som var med från starten märks konservativt/borgerligt dominerade frivilliga
3. Overud behandlar närmare KBK:s tillkomst, aktivitet och upplösning; se Overud 2005, kap 3.
4. I mars 938 införlivades Österrike med Tyskland och i september samma år började sönderbrytandet av Tjeckoslovakien genom överenskommelserna i München.
5. Ruth Stjernstedt, Ringdans kring fru Justitia, Stockholm 956, s 22ﬀ, 237 och 279. Ruth
Stjernstedt, ”Birgit Carell död”, Hertha,  (942) s 9. KBK:s protokoll, 3/0 938 § 3; KBK:s auprotokoll, 2/ 938 §  och 2, KBK, vol A , RA. För bildandet av KBK se vidare Overud 2005, s
72ﬀ och Tornbjer 2002, s 235ﬀ.
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försvarsorganisationer som Svenska röda korsets kvinnoråd, Sveriges landstormsföreningars centralförbund lottakår-rådet, Riksluftskyddsförbundets kvinnokommitté, Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar och Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar.7 Inslaget av oﬃcers- och överklassfruar i toppen
på organisationen var påfallande.8
Redan från början blev frågan om de politiska partiernas representation aktuell. Uppfattningen var att KBK endast kunde vara ett politiskt neutralt organ om
alla de fyra stora partiernas kvinnoförbund anslöt sig, det vill säga bondeförbundet, folkpartiet, högern och socialdemokraterna. Den kritiska punkten var de
socialdemokratiska kvinnornas ställningstagande.9 Tidigare hade kvinnoorganisationer rotade i arbetarklassen tagit avstånd från borgerligt dominerade försvarsorganisationer, men vid den här tiden skedde bland kvinnogrupper, liksom
bland övriga intressegrupper, en mycket strikt anpassning till enighetstillståndets
krav.0 Det var viktigt för alla kvinnogrupper att visa att de inte stod de andra efter när det gällde insatser för den nationella styrkan och sammanhållningen. Vid
årsskiftet 939/40 skrev Disa Västberg att hotet mot freden och demokratin från
de totalitära staterna lärt henne att värdera samarbetet över stridsgränserna mellan olika kvinnogrupper. Hon framhöll att den hårda nödvändigheten gjort det
6. Ruth Stjernstedt, ”Kvinnorna och den passiva försvarsberedskapen”, Hertha, 2 (939a) s
46. Ruth Stjernstedt, ”Kvinnoberedskap i orostider”, Hertha, 5 (939b) s 42. Stjernstedt 956,
s 26. Det fanns också svenska föregångare till KBK i form av Kvinnornas uppbåd 94-92 och
Kvinnlig krigsberedskap. Kjell Östberg, ”Krig och fred i svensk kvinnorörelse”, i Florin, Sommestad och Wikander 999, s 35ﬀ. Tornbjer 2002, s 203. Lidestad 2005, kap 2.
7. KBK:s protokoll, 3/0 938; KBK:s verksamhetsberättelse / 938 - 27/2 939, KBK, vol A ,
RA. Förutom dessa fem var även FBF, Sveriges ﬂickors scoutförbund, SHR, YKR, Kvinnliga kontoristföreningen samt Postgirokontorets kansli och kontorsbiträdes personals förening anslutna till KBK den 3/2 938.
8. KBK:s verksamhetsberättelser, / 938 - 27/2 939 och / 939 – 3/2 939, KBK, vol A ,
RA. Vid 939 års början bestod KBK:s arbetsutskott av adv Ruth Stjernstedt (ordf ), frk Eva Fröberg (:a v ordf, FBF ), landshövdingskan Margit Levinson (2:a v ordf ), frk Birgit Carell (sekr),
grevinnan Estelle Bernadotte af Wisborg (Sveriges ﬂickors scoutförbund), amiralinnan Elin Ericson (ordf för Svenska röda korsets kvinnoråd), fru Marit Hagman, generalskan Maja Schmidt
(ordf för Riksförbundet Sveriges lottakårer) och fru Maja Silfverstolpe (YKR).
9. KBK:s protokoll, 28/ 938 § 2; KBK:s au-protokoll, 8/2 939 § 8, 3/2 939 § 2 och 24/2 939
§ 7, KBK, vol A , RA. Se även Overud 2005, s 73 och 79.
0 Se även Overud 2005, s 69ﬀ och 79f.
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till en plikt för socialdemokratiska kvinnor att ge KBK sitt aktiva stöd. Frivilligt
försvarsarbete blev en nationell solidaritetshandling och detta spred sig även till
arbetarrörelsens kvinnor, som av tradition var antimilitarister.2
Under krigsåren var den rådande atmosfären av nationell enighet och ”beredskapsanda” otvivelaktigt gynnsam för tillkomsten av en väldig samarbetsorganisation för kvinnoföreningarna. De första åren efter krigsutbrottet anslöt sig en
hel ﬂora av kvinnoföreningar till den centrala beredskapskommittén, som avknoppade underavdelningar i länen och kommunerna. År 943 fanns det 27 riksorganisationer, 9 länskommittéer och 400 lokalkommittéer.3 KBK:s breddade rekrytering avspeglade sig även i dess ledning, där antalet medlemmar ökades.4 I
stort sett alla kvinnoföreningar ville vara med i den kvinnliga beredskapsorganisationen. Det kommunistiska partiets kvinnoutskott gick med våren 939, men
uteslöts under ﬁnska vinterkriget med dess starka antikommunistiska stämningar.5 Kvinnors frivillighet för landets kvinnoberedskap hade stort symbolvärde
för kollektivets politiska berättigande, menar Overud.6
. Disa Västbergs ord inför frågan: vad har 939 lärt oss? ”939 och Vi”, Idun, 52 (939) s 4f;
Disa Västberg, ”Arbetarkvinnorna med i beredskapen för landets försvar”, odat tidningsartikel,
DV, vol , ARAB. Se även Tornbjer 2002, s 230 och 240.
2. För socialdemokratiska kvinnor, borgerliga kvinnor och försvarsfrågan se Overud 2005, s
69ﬀ, 8 och 99f och Björk 999, s 227ﬀ och 232f.
3. KBK:s förvaltningsberättelse /7 942 – 30/6 943, s f, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Riksorganisationerna var utöver de elva som redan nämnts FPK, HCK, Kooperativa kvinnogillesförbundet, Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst, Socialarbetare inom industri- & aﬀärsvärld,
Socialistiska partiets kvinnoutskott, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska ekonomiföreståndarinnors förening, SLKF, Svenska skolkökslärarinnornas förening, Sveriges folkskollärarinneförbund, Sveriges hemkonsulenters förening, Sveriges kvinnliga tulltjänstemannaförening, Sveriges slöjdlärarinneförening, SSKF och Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund.
4. KBK:s förvaltningsberättelse /7 943 – 30/6 944, s 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Sammansättningen i KBK:s styrelse (centralkommitté) resp arbetsutskott ändrades delvis från det ena
verksamhetsåret till det andra. Se tabeller över ledamöter 938-945 i Overud 2005, s 77.
5. KBK:s au-protokoll, 26/5 939 § 7, 7/2 939 § 6, KBK, vol A , RA. Det kommunistiska
partiet ställdes utanför den nationella samlingen i försvarsfrågan; se Ekman 986, s 50 och Evy
Gunnarsson, Med nål och garn för socialismen: De kommunistiska kvinnornas kamp 1917-1947,
Stockholm 987, s 7ﬀ. Se även Overud 2005, s 82.
6. Overud 2005, s 80f. Se även Björk 999, s 233f. Lottarörelsen var en annan organisation
med klart borgerlig och försvarsvänlig prägel, som ﬁck ett väldigt uppsving under krigsåren
med en breddad rekrytering även socialt sett. Medlemsantalet låg 938 på cirka 22 000, men var
944 uppe i över 0 000. Lars Ericson, ”En folkrörelses framväxt”, i Lottorna i samhällets tjänst,
Stockholm 984, s 209 och 28ﬀ.
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KBK:s

roll som pådrivare

KBK hade ursprungligen till ändamål att utgöra ett samlat uttryck för svenska kvinnors medborgaransvar för landet i nödtid. Bakom den organisatoriska
idén låg också en politisk vilja att väcka unga kvinnors intresse för utbildning
och deltagande i försvarsarbete och därmed uppfostra dem till medborgare. Huvuduppgiften blev att bedriva upplysning och propaganda beträﬀande
civilt försvarsarbete och arbetsmarknadens omdaning vid mobilisering eller
krig. Redan från början stod det emellertid klart att arbetet inte enbart borde
inriktas på denna sak, utan att beredskapsorganisationen ständigt skulle vara
beredd att rycka in när landet och läget så krävde. Undan för undan började den på huvudsakligen eget initiativ utöva vissa praktiska uppgifter av typisk statlig och kommunal karaktär.7 En av många orsaker till den frivilliganda som växte fram bland kvinnorna var bristen på tidigare planering.8 Overud
har undersökt KBK:s frivilliga registrering av 800 000 kvinnor i åldern 7-65 år,
som till följd av sin omfattning tilldrog sig stor uppmärksamhet och utgjorde
ett i ögonfallande exempel på KBK:s roll som pådrivare i beredskapsplanering
kopplad till kvinnors arbetskraft.9
KBK:s utbildningskurser belyser väl dess verksamhet och betydelse som en
förtrupp för frågor kring kvinnor som reservarbetskraft. Kvinnoberedskapskommittén bedrev utbildning av kvinnliga lastbils-, ambulans- och gengasförare, mjölknings-, traktor- och maskinskötarkurser och anordnade utbildnings- och praktikläger i jordbruk och lanthushåll. I juli 940 ﬁck KBK goda
vitsord för sina tidiga utbildningsinsatser i SAK:s ordförande, Arthur Thomsons, skrift om arbetsmarknadens reglering:
Det länder denna kommitté till heder, att den – på en tidpunkt, då eljest praktiskt taget ingenting gjordes för att förbereda anskaﬀandet av
7. Stjernstedt 939b, s 42-44. Stjernstedt 956, s 26. KBK:s protokoll, 3/0 938 § 3, KBK,
vol A , RA.
8. Stjernstedt 956, s 226ﬀ och 274. För den statliga beredskapsplanering som föregick kriget
och gällde den kvinnliga arbetskraftens användande se Overud 2005, kap 2 (del I).
9. Overud 2005, s 40f, 53ﬀ, 6f, 84ﬀ och 94ﬀ.
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reservarbetskraft för en situation, då näringslivet berövats sina ordinarie arbetare på grund av mobilisering eller liknande åtgärder – tog initiativ till en verksamhet av detta slag.20

KBK:s fortsatta åtgärder på detta område kom nu att läggas direkt under SAK
som central förvaltningsmyndighet.2 Kurserna uppkom alltså på KBK:s initiativ och inordnades först så småningom i SAK:s verksamhet.
Den kvinnliga beredskapsorganisationen tog på liknande sätt frivilligt på sig
en rad krisuppgifter av statlig och kommunal karaktär. Från våren 940 samverkade den med militära myndigheter och arbetsförmedlingar för att rekrytera frivillig luftbevakningspersonal. Syftet var dels att ersätta inkallade till luftbevakningstjänst, som behövdes särskilt i jord- och skogsbruk, dels att skapa en
kår av tränade luftbevakare som i krig skulle frigöra inkallade för rent militära
uppgifter. Organisationen rekryterade även frivillig personal till kockatjänst på
skogshuggarförläggningar, medverkade vid rekrytering av ersättningspersonal
till industrin, till sjukvårdstjänst på bland annat beredskapssjukhus, kontorsoch aﬀärsverksamhet, föreståndarinnor vid social- och luftskyddstjänst och så
vidare.22 Den hade social verksamhet av krisbetonad natur, till exempel samarbete med kristids- och familjebidragsnämnder, rådgivnings- och upplysningsbyråer för inkallades familjer, systugeverksamhet och bytescentraler för skor och
kläder. Med stöd från arbetsmarknadsorganen arrangerades jordbruksdaghem
för småbarn för att landsbygdens husmödrar i högre grad skulle kunna delta
i skördearbete. Beredskapskommittéerna deltog slutligen i olika insamlingar,
bland annat försvarslåne- och skrotinsamlingen och ägnade sig åt nordiskt hjälparbete, ﬂyktinghjälp och hjälp vid transporter av ﬁnska barn.23
20. Thomson 940, s 66. Se även Overud 2005, s 57.
2. Thomson 940, s 66f. Se även Overud 2005, s 58.
22. KBK:s verksamhetsberättelser / 938 – 30/6 94, KBK, vol A-2; KBK:s förvaltningsberättelser /7 94- 30/6 944; PM angående KBK:s verksamhet, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. SOU
946: 44, s 90. Thomson 940, s 64f. SOU 952: 50, s 45.
23. KBK:s verksamhetsberättelser / 938 – 30/6 94, KBK, vol A-2; KBK:s förvaltningsberättelser /7 94- 30/6 944; PM angående KBK:s verksamhet, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. SOU
946: 44, s 50. SOU 952: 50, s 4.
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Halvförstatligad
Till en början levde KBK på basarer och andra slag av penninginsamlingar, men
från 940 ﬁck den statliga bidrag till sin centrala verksamhet och sina läns- och
lokalkommittéer. Även sin jordbruksutbildning och korrespondenskurs i jordbruk ﬁck den till stor del täckt genom statsbidrag. Summans storlek varierade
över tid, men dess andel av KBK:s totala intäkter var minst nio tiondelar under
åren 940-44. Resten täcktes mestadels av gåvor och medlemsavgifter.24 Genom
att KBK uppbar ett så pass stort statsanslag kan den från 940 sägas ha utgjort
en halvstatlig institution. Att den till stor del drevs med hjälp av statliga bidrag
visar att dess verksamhet sågs som en angelägenhet för staten.
Enligt Lennart Friberg var bakgrunden till de frivilligt organiserade krisorganens framväxt både det ökade behovet och nödvändigheten att i kristiden utnyttja alla tillgängliga resurser. Dessa fungerade ofta som garant för regleringarnas framgång genom att de vanligtvis också utgjorde intresseorgan för de olika
organisationer och befolkningsgrupper som regleringarna påverkade.25 Den
kvinnliga beredskapsorganisationen ﬁck ibland ”låna” tjänstemän från ämbetsverken (till exempel kontorister från arbetslöshetskommissionen för att bearbeta sina registreringskort) och ﬁck sin lokalhyra betald av statliga medel, men endast ett par tre personer var anställda. Den bars till största delen upp av frivilliga
krafter. Under en KBK-konferens 942 sade Arthur Thomson uttryckligen, att
om inte denna krisorganisation funnits så hade staten blivit tvungen att skapa
en sådan, vilket skulle ha varit mycket mer kostsamt.26 KBK bidrog med viktiga
resurser i form av obetalt arbete och penninginsamlingar till institutionsbyggande och till arbetsmarknadspolitik och propaganda bland kvinnorna. Den var i
sin tur mycket beroende av att få statligt stöd. När dess högsta ledning, efter en
uppvaktning hos socialministern 945, fått klart besked om att inte kunna räkna med nytt anslag blev följden att KBK lades ned.27
24. KBK:s verksamhetsberättelser / 938 – 30/6 94, KBK, vol A-2; KBK:s förvaltningsberättelser /7 94- 30/6 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
25. Friberg 973, s 259.
26. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s 5, SAK, A-byrån,
vol F IVeb: 6, RA. Stjernstedt 956, s 274. Se även Overud 2005, s 03.
27. KBK hade särskilt anslag på statsbudgeten. Stjernstedt 956, s 27f.
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För att få statsbidrag måste KBK underkasta sig den ledning och kontroll av
verksamheten som staten skulle komma att föreskriva. Arbetet bedrevs efter anvisningar av SAK, som av regeringen getts i uppdrag att vara tillsynsmyndighet.
Olika organisatoriska former för kontroll sattes in. En form var att regeringen
godkände grundstadgar.28 I oktober 940 antogs stadgar för organisationen och
i februari 94 fastslogs dessa av regeringen. Enligt de nya stadgarna var KBK en
samarbetsorganisation för svenska kvinnoföreningar, vilken i samråd med berörda myndigheter skulle arbeta för den civila försvarsberedskapen. Organisationen skulle intressera och förbereda kvinnor för de samhällsviktiga områden som
skulle kräva arbetskraft under krig eller mobilisering och tillhandahålla kvinnliga ersättare, som inte var bundna av viktigare uppgifter eller ordinarie yrkesarbete.29 Andra kontrollvarianter var att SAK i egenskap av tillsynsmyndighet utsåg två ledamöter i centralkommittén samt en revisor och att KBK:s arbetsutskott
varje år måste lämna in verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser till
regeringen och SAK.30 Till detta kom regelbundna informella kontakter och avstämningar centralt mellan KBK och SAK. Ruth Stjernstedt måste ungefär var
fjortonde dag träﬀa Arthur Thomson för att lämna rapporter om beredskapsarbetet och ge nya synpunkter på detta.3 Det var utmärkande för hela krisförvaltningen att skriftlig kommunikation kompletterades och delvis ersattes med
muntlig. Skälen var främst krisårens ärendemängd och tidspress.32 Även förhållandet mellan arbetsförmedlingar och beredskapskommittéer reglerades genom
avtal och överenskommelser. Kvinnoföreningarnas beredskapskommittéer hade
tillsägelse att alltid söka kontakt med arbetsförmedlingar eller länsarbetsnämnder, framför allt för att förhindra onödigt dubbelarbete eller intrång på andras
28. Kungl. Maj:t fastställer följande grundstadgar för Kvinnoföreningarnas beredskapsorganisation (KBO), §  och 5; Stadgar för KBK Centralkommitten §  och 5; KBK:s förvaltningsberättelse / 940 – 30/6 94, KBK, vol A 2, RA.
29. I de nya stadgarna fastställdes namnet för hela organisationen (det vill säga både central-,
läns- och lokalkommittéerna) till KBO, medan centralkommittén behöll det gamla namnet KBK.
Kungl. Maj:t fastställer följande grundstadgar för KBO, §  och 2; Stadgar för KBK Centralkommitten §  och 2; KBK:s förvaltningsberättelse / 940 – 30/6 94, KBK, vol A 2, RA. Se även Overud 2005, s 89.
30. Kungl. Maj:t fastställer följande grundstadgar för KBO, § 7, 2 och 3, KBK, vol A 2, RA.
3. Stjernstedt 956, s 236.
32. Friberg 973, s 28ﬀ.
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verksamhetsfält. Som regel skulle beredskapskommittéer inte förmedla arbetskraft utan enbart rekrytera och hänvisa sådan till arbetsförmedlingar.33
I praktiken var dock relationen mellan SAK och KBK oklar. Den senare ﬁck
ofta inte så i detalj bestämda anvisningar och ﬁck enligt Ruth Stjernstedt själv
handla ganska mycket på eget ansvar och efter eget omdöme. Friberg hävdar
att det ofta låg i krisregleringarnas natur att frågorna måste behandlas av en
mängd kristida förvaltningsorgan, vilket oundvikligen ledde till oklara kompetensförhållanden (vilka krisorgan skulle göra vad och i vilka befogenhetsstrukturer skulle det ske?).34 Samarbetet mellan SAK och KBK reglerades inte sällan
via oﬀentliga förhandlingar, vilket var typiskt för hela krisförvaltningens sätt
att arbeta. Representanter för lokala kommittéer ﬁck sina intressesynpunkter
kanaliserade via de konferenser, som i KBK:s regi hölls med jämna mellanrum.
Dessa konferenser avsåg inte bara att utgöra ett debattforum, utan förhandlingarna ledde även till frivilliga överenskommelser om hur regleringarna skulle skötas och vad KBK skulle göra.35
Om beredskapsorganisationens bundenhet kunde bli stor på vissa punkter, så
gällde dock allmänt sett att den var en organisatorisk kanal genom vilken svenska kvinnoföreningar delvis kunde göra sina synpunkter gällande. Via KBK upprätthölls nära kontakter mellan kvinnoorganisationer och statliga organ, myndigheter och organisationer. KBK gick in med skrivelser till statliga myndigheter
och svarade på remisser i aktuella beredskapsfrågor.36 Det måste också beaktas att
den ﬁck representation i statliga organ och myndigheter. Socialdemokraten Signe Höjer blev ledamot av utrymningskommissionen efter att KBK:s evakueringsutskott, där hon själv var sammankallande ledamot, överlämnat en skrivelse med
krav på kvinnlig representation.37 Disa Västberg, som var en av SSKF:s företräda33. Socialstyrelsens allmänna anvisningar rörande samarbetet mellan arbetsförmedlingarna och
kvinnoföreningarnas beredskapskommittéer, december 939, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. KBK:s
verksamhetsberättelse / 939 - 3/2 939, KBK, vol A , RA. Se vidare Overud 2005, s 54.
34. Friberg 973, s 39 och 336. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0
mars 944, s 64, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
35. Friberg 973, s 328f. Overud har visat att samarbetet mellan KBK och SAK långtifrån var
friktionsfritt. Overud 2005, s 96ﬀ och 03.
36. Detta var inte bara av godo då den information som skickades ut till kvinnoföreningarna
från informationsstyrelsen endast nådde KBK; se Overud 2005, s 99.
37. KBK:s verksamhetsberättelse / 939 – 3/2 939, KBK, vol A , RA.
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re inom KBK, blev ledamot av SAK (KBK:s ordförande Ruth Stjernstedt blev hennes suppleant), där KBK:s sekreterare Birgit Carell blev anställd som konsulent.38
Även om KBK gav kvinnor ökat handlingsutrymme och vissa individer på så sätt
kunde få ledande och ansvarsfulla positioner fortsatte kvinnor att vara kraftigt
underrepresenterade i förvaltningsapparaten i sin helhet.

Kvinnorna och kristidsorganisationerna
Förhoppningarna om ett kvinnligt genombrott i krisförvaltningen var på många
håll stora, men infriades inte. I juli 940 hade livsmedels-, arbetsmarknads- och
utrymningskommissionen vardera en kvinnlig styrelseledamot. De andra 9 hade
ingen kvinnlig ledamot. I livsmedelskommissionen satt socialdemokraten Olivia
Nordgren och i dess råd, närmare bestämt en av dess fyra avdelningar, konsumtionsavdelningen, satt fem kvinnliga ledamöter och en manlig ledamot. En kvinna och
åtta män (inklusive ordföranden) var placerade i SAK:s styrelse och i dess råd fanns
3 manliga och två kvinnliga ledamöter. I utrymningskommissionen satt Signe
Höjer, i dess rådgivande nämnd Maja Sandler (s) och Ruth Stjernstedt. De kvinnor som var representerade gavs vanligen enbart rådgivande och inte beslutande ansvar. I industrikommissionen fanns ingen kvinna, men i dess råd 7 manliga
och en kvinnlig ledamot, Husmodersförbundets ordförande Eleonor Lilliehöök
(fp). Statens informationsstyrelse hade endast manliga ledamöter, men Birgit Carell var medlem av dess folkberedskapsnämnd. Signe Höjer och lottachefen Maja
Schmidt med ﬂera var rådsledamöter inom dess sektion för kulturell beredskap.
Nationalekonomen Karin Kock (s) blev sakkunnig inom informationsstyrelsen,
där hon ansvarade för sparsamhetspropaganda. Priskontrollnämndens råd hade
tio manliga och tre kvinnliga ledamöter. Övriga kristidsorgan, hela den långa raden av bränsle-, handels-, transport- med ﬂera kommissioner och nämnder hade
inga kvinnliga ledamöter, varken på beslutande eller rådgivande poster.39
38. Stjernstedt 942, s 9. Det fanns en ”personallians” mellan SAK och KBK genom att Birgit Carell var dotter till SAK:s styrelseledamot Henrik Carell. Overud 2005, s 56 not 98. Birgit Carell hade
stort förtroende bland socialdemokraterna. KBK au-protokoll 9/ 940 § 7, KBK, vol A , RA.
39. Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen: Del I: Tiden augusti 1939 – juni 1940, SOU 94: 8, s 425-436.
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I Herthas spalter påtalades vid olika tillfällen att det kvinnliga inslaget var så
gott som obeﬁntligt på olika ledande poster i kriskommissioner och nämnder. Det
invändes också mot tillämpningen av principen ”minst en kvinna” i de få krisförvaltande organ, där kvinnor var representerade.40 År 940 instämde Herthas redaktion i Disa Västbergs reﬂexioner över den kvinnliga representationen inom de
överordnade kristidsmyndigheterna, vilka refererades i novembernumret:
Det är för många av oss kvinnor förolämpande att iaktta, hurusom vissa
av våra kommissioner bakvägen låta oss komma till tals – säte och stämma inom själva krisorganen ha vi endast i mycket ringa omfattning, och
där vi äro representerade är vår representation för liten… I övrigt får kvinnorna nöja sig med att utgöra en slags ”rådgivande instans”.4

Bland ledande kvinnor sågs de rådgivande organen som avstjälpningsplatser för
missnöjda kvinnor.42 Nedan tar jag en närmare titt på olika intressens maktställning inom eller i anslutning till SAK med fokus på kvinnornas organisationer.

Statens arbetsmarknadskommission
Det stod föreskrivet i SAK:s instruktion att den borde samarbeta med intresseorganisationer som berördes av dess verksamhet och använda sig av dessa för
att genomföra sina uppgifter.43 I styrelsen ingick företrädare från andra statliga organ och olika intresseorganisationer. Förutom en ordförande och chef
bestod ledningen av åtta ledamöter. Av dem representerade två arbetsgivar40. Olivia Nordgren, ”Kvinnorna och kristidsorganisationerna”, Hertha, 3 (940) s 6f.
”Minst en kvinna”, Hertha,  (939) s 256. Pehrsson & Åkerman, 983, s 202f. KUM:s stormötesprotokoll, 5/4 945, FBF, kartong 5, RA.
4. ”Kvinnlig sakkunskap får gå bakvägen”, Hertha,  (940) s 20.
42. KUM:s stormötesprotokoll 5/4 945, FBF, kartong 5, RA. Alva Myrdal, Stickprov på Storbritannien, Stockholm 942a, s 45.
43. Friberg 973, s 327. Björnberg 944a, s 43. SFS nr 326 940 § 9: Kungl Maj:ts instruktion
för SAK den 7 maj 940.
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nas, två arbetarnas, en tjänstemännens, en jordbrukarnas och en kvinnornas
organisationer.44 Regeringen utsåg ledamöterna, som även engagerades som
hel- eller deltidsarbetande styrelseledamöter eller tjänstemän.45
Olika argument har angetts för att krisorganen lät olika intressen bli representerade i ledningarna, till exempel de nödvändiga samarbetsbehoven i krissamhället och en alltmer intresseorganiserad samhällsstruktur. Krisorganen
vann också ökade möjligheter till kontroll. Intresserepresentanter har ansetts
kunna bidra med fackkunnande och upplysningar om rådande intresseståndpunkter. I fråga om SAK har synpunkten framförts att intresserepresentationen
skulle legitimera en eventuell tvångsdirigering av arbetskraften och underlätta implementeringen av den politik man ville föra. Organisationernas uppgift
blev att ge sitt samtycke till den förda politiken och utstaka gränserna för vad
som var politiskt genomförbart. Samarbetet med staten gav organisationerna
möjligheter att få insyn i och påverka regleringarna. Samtidigt var de mer eller
mindre tvungna att ta del i krisförvaltningens arbete av samhällslojalitet. De
kunde också stävja risken för oﬀentliga ingrepp genom att ta egna initiativ.46

Socialdemokratiskt maktcentrum
Rothstein har studerat spelet mellan elitrepresentanter för arbetarrörelsen (LO
och SAP) och de borgerliga (SAF, höger- och folkpartiet) i framväxten av SAK.47
Han visar att övergången från arbetslöshets- till arbetsmarknadskommissionen
44. Ledamöter var byråchefen i socialstyrelsen och den socialdemokratiska ledamoten av första
kammaren Oskar Hagman (v ordf och chefens ställföreträdare), riksdagsmannen Gerhard Strindlund (bf ), direktören i SAF Erik Brodén, direktören i Svenska lantarbetsgivareföreningen Henrik
Carell, sekr i LO Gustav Vahlberg, ordf för Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet Ernst Falk,
ordf för SSKF Disa Västberg och sekr hos Daco G Malmström. SOU 94: 8, s 434. Lingren 945,
s 63. Sundström 945, s 53. SAK:s beslutande församling utökades senare med en ledamot, Ryno
Lundquist, överdirektör i Överstyrelsen för yrkesutbildning. Lingren 945, s 7.
45. Friberg 973, s 325.
46. Friberg 973, s 325f och 335f. Rothstein 992, s 7f. Lingren 945, s 63. Lars Foyer, ”Former för kontakt och samverkan mellan staten och organisationerna”, i Författningsutredningen: V, SOU 96: 2, s 58.
47. Rothstein 982, s 24. Rothstein 987, s 75ﬀ. Rothstein 986, s 33f. Se även Bertil Rehnberg, Till arbetsmarknadens förfogande: En personlig skildring av den svenska arbetsmarknadens
utveckling, Stockholm 999, s 232ﬀ.
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varken skedde som en enkel omorganisation eller ett namnbyte på den gamla
kommissionen. Tvärtom var nedläggningen av arbetslöshetskommissionen ett
primärt mål för socialdemokratins ledarskikt. Den hade under mellankrigstiden
varit den politiskt mest omstridda myndigheten och uppfattades fortfarande
som ett hotande borgerligt maktcentrum. Socialminister Gustav Möller, Tage
Erlander48 och Arthur Thomson planlade på 930-talet en nyordning på det
administrativa området och från denna tid började arbetslöshetskommissionens
verksamhet tillbakaträngas systematiskt. När kriget bröt ut lyckades den socialdemokratiska regeringen utnyttja den politiska situationen så att kommissionen
kunde avskaﬀas.49 Mellan 940 och 948 var ledningen av det arbetsmarknadspolitiska området med både socialdepartementet och SAK socialdemokratisk.
Chef och ordförande för den nya kommissionen blev Arthur Thomson, som tidigare varit socialdemokratisk riksdagsman och verksam i arbetslöshetskommissionen.50 Han har beskrivits som en mycket självständig person, som inte i onödan frågade socialdepartementet vad han ﬁck göra och inte göra.5

En kvinna i SAK
Ledamotskap i SAK:s ledning var en viktig maktposition för olika intressen.52
Kvinnoorganisationernas representant tillsattes först efter att SAK permanentats
som krisorgan och efter påtryckningar från kvinnornas sida. På hösten 939
hade dåvarande socialminister Albert Forslund (s) tills vidare tillbakavisat den
provisoriska SAK:s begäran om att tillkalla en expert för den frivilliga kvinnliga
beredskapsverksamheten.53 I januari 940 skrev socialdemokraten Brita Åker48. Åren 934-36 var Tage Erlander sakkunnig i Statens arbetslöshetskommission. Han utsågs
som sakkunnig i socialdepartementet 937 och till statssekreterare 938.
49. Overud har också visat att tiden mellan det första och andra världskriget innebar en övergång från en borgerlig till en socialdemokratisk arbetsmarknadsplanering, samt att en liberal arbetsmarknadslinje under socialstyrelsen efterträddes av en socialdemokratisk i samband med
övergången från 939 till 940 års SAK. Overud 2005, kap 2. Se även Olle Månsson, Industriell beredskap: Om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget. Stockholm 976, s 207-29.
50. Rothstein 982, s 24f.
5. Rehnberg 999, s 9 och 232.
52. Friberg 973, s 273f.
53. SAK protokoll, 23/9 939 § 0 och 4/0 939 § 7, SAK, Kanslisekt/Adm detaljen, vol AI: , RA. Se
även Overud 2005, s 52f. Albert Forslund var socialminister från 6/2 938 till 3/2 939. Därefter
blev Gustav Möller återigen socialminister. Overud 2005, not 70 s 5. Frangeur 998, s 32 not 8.
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man i Hertha att arbetsmarknadens läge under en kris i allra högsta grad angick
kvinnor och att dess reglering skulle vinna på att de fanns med i ansvarig ställning inom SAK: ”Den krets av sakkunniga herrar som ha att planera för ett par
miljoner kvinnors sysselsättning skulle, förefaller det oss, kunna behöva vidgas till
att omfatta även några av dessa kvinnor”.54
Hon hade ﬂera argument för att fokusera på kvinnorna och krisens arbetsmarknad: Det var ganska få kvinnor som användes för arbete i det militära
försvaret, ﬂertalet kvinnor arbetade under normala förhållanden i hemmen
och de allra ﬂesta förvärvsarbetande kvinnor återfanns inom ganska snäva
arbetsfält. Hon pekade även på erfarenheterna från förra världskriget, vilka
visade att det var kvinnor som i mycket stor omfattning tagit över mäns arbete när dessa kallades in under fanorna. När Disa Västberg senare under året
utsågs till ledamot av SAK tillgodosågs i någon mån kravet på kvinnlig intresserepresentation. Hon var ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
organiserad yrkeskvinna och satt även i riksdagen.55 Hon hade varit en av de
åtta sakkunniga rörande arbetsmarknadens försvarsberedskap som under våren 939 utrett arbetsmarknadens frågor inför en krigssituation, till exempel
lagstiftning om tjänsteplikt och kvinnlig beredskapstjänst.56

Kvinnosakkunniga
Experter från det privata fanns i olika former knutna till ett stort antal krisorgan. I SAK:s instruktioner ingick en speciell klausul om att personer ﬁck utses som så kallade sakkunniga för särskilda uppdrag eller för biträde vid utredning och handläggning av vissa frågor och områden. Disa Västberg var inte
sen att utnyttja sin nyvunna maktposition som ledamot av SAK. På hennes initiativ utsågs i november 940 en grupp kvinnor som sakkunniga i frågor rör54. Alla kursiverade citat i denna avhandling är också kursiverade i den citerade källan. Brita
Åkerman, ”Kvinnorna och arbetsmarknadens beredskap”, Hertha,  (940a) s 6. Se även Nordgren 940, s 62; ”Varför ingen kvinna i arbetsmarknadskommissionen?” och notis i Yrkeskvinnan, 3 (940) s , YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
55. Anders Norberg, Andreas Tjerneld och Björn Asker, Tvåkammarriksdagen 1867-1970: Ledamöter och valkretsar: Band 1, Stockholm 988, s 93f. Rönnbäck 996, s .
56. Overud 2005, s 42f och 9.
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ande kvinnlig arbetskraft. Dessa var förutom hon själv, som blev ordförande,
Kerstin Hesselgren (vice ordförande), Ida Fischer, Elsa Johansson, Alva Myrdal
och Ingeborg Lundborg. Kvinnorna skulle biträda SAK vid beredning av arbetsmarknadsärenden, som särskilt gällde utnyttjande av kvinnors arbetskraft. De
skulle avge yttranden till kommissionen i remitterade ärenden och göra egna
framställningar i frågor om kvinnlig arbetskraft. De kom att bilda ett slags fristående och permanent sakkunniginstitut i anslutning till SAK.57 Kvinnosakkunniga hade genom sin representant i styrelsen en kanal till arbetsmarknadens ledning, men ingen egen beslutanderätt. Deras förslag till åtgärder måste
underställas SAK:s ledning för avgörande.58
Även om kvinnosakkunniga skulle agera i egenskap av experter och inte
som intressegrupper företrädde många av dem samtidigt ett visst intresse. Kerstin Hesselgren hade varit ledamot av folkhushållningskommissionens kvinnoråd
under förra världskriget. Hon var sedan 936 folkpartistisk riksdagsledamot och
hade stort förtroende bland socialdemokrater. Hesselgren hade varit ordförande
i den banbrytande kvinnoarbetskommittén och var ordförande för en rad olika
föreningar, däribland Svenska kvinnors nationalförbund.59 Ida Fischer hade 934
efterträtt Hesselgren som statens yrkesinspektris. Hon satt i ledningen för SKS
och senare YSF.60 Elsa Johansson var ledamot av andra kammaren för socialdemokraterna och invaldes 944 i länsarbetsnämnden i Östergötland. Som väverska i
57. Sundström 945, s 53. Lingren 945, s 64. Friberg 973, s 326. Föredragningslista vid SAK:
s sammanträde den 2 november 940 nr 20, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. KUM:s stormötesprotokoll 5/4 945, FBF, kartong 5, RA.
58. Kvinnosakk protokoll, 6/2 940 § , SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. SAK hade kollektiv
ledning, vilket innebar att ﬂera personer gemensamt utövade beslutanderätten. De viktigaste
frågorna behandlades i plenum, men den stora mängden av ärenden delegerades till ordföranden, ledamöterna och främst tjänstemännen. Enligt kommissionens instruktion hade ordföranden ett stort inﬂytande på handläggningen av ärenden. Friberg 973, s 230f och 325.
59. Norberg, Tjerneld och Asker 988, s 07f. Ruth Hamrin-Thorell m ﬂ (red), Kvinnors röst
och rätt, Stockholm 969, s 98. Frangeur 998, s 247f. Ruth Hamrin-Thorell, ”Kerstin Hesselgren”, i Ruth Hamrin-Thorell (red), Det var så vi började: Liberala kvinnor, Stockholm 979, s
64-7. Frangeur 998, s 34 not 0.
60. Annika Åkerblom, Arbetarskydd för kvinnor: Kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948,
Uppsala 998, s 46f.
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Norrköping hade hon varit vice ordförande i Svenska textilarbetareförbundets
avdelning 9 mellan 93 och 933.6 Både Fischer och Johansson satt i SAK:s råd.62
Alva Myrdal var studierektor vid Socialpedagogiska seminariet i Stockholm och
hade varit sekreterare i kvinnoarbetskommittén. Hon var ordförande för YKR
936-38 och 940-42 samt vice president i International Federation of Business
and Professional Women (IFBPW) 938-47. Vidare blev hon ledamot av arbetarrörelsens efterkrigskommitté 943-44.63 Ingeborg Lundborg var hemkonsulent och
medlem av Husmodersförbundet. En annan viktig person i sammanhanget var
Svea Starrin-Reindahl, som fungerade som sekreterare i både SAK och dess kvinnosakkunniga (sekreteraren hade i praktiken stort inﬂytande). Hon var anställd vid
Stockholms läns arbetsförmedling 934-4, därefter assistent vid SAK och medlem
av SSKF, FBF och Yrkeskvinnors klubb.64
Trots att kvinnosakkunniga representerade skilda sakkunskaper och intressen var mer än hälften av dem socialdemokrater och de bestod med få undantag av utpräglade yrkeskvinnor, som satsat på ett liv i förvärvsarbete. Till skillnad från KBK hade de en långsiktig plan för hur kvinnor skulle kunna ﬂytta
fram sina positioner på arbetsmarknaden under krisen.65

Ett långsiktigt perspektiv på kvinnors arbete
Kvinnosakkunniga ﬁck inte några särskilda direktiv, utan kommissionschefen
skulle ge mer preciserade föreskrifter om deras uppgifter. Under det första sammanträdet uppgav Disa Västberg att de inte bara borde behandla problemen
på krisens arbetsmarknad, utan också den framtida arbetsmarknadsutveck6. Anders Norberg, Andreas Tjerneld och Björn Asker, Tvåkammarriksdagen 1867-1970: Ledamöter och valkretsar, Band 2, Stockholm 985, s 80. Hamrin-Thorell 969, s 99.
62. Till SAK knöts en slags konsultativ institution med en fulltaligare representation för arbetsmarknadens parter. Detta råd bestod av 33 ledamöter, alla utsedda av regeringen. Rådet kallades inte till regelbundet återkommande sammanträden, men enskilda rådsledamöter kallades
ofta till överläggningar i frågor som rörde deras intresseområde. Lingren 945, s 64. Sundström
945, s 53. Friberg 973, s 327.
63. Norberg, Tjerneld och Asker 988, s 46f.
64. Kvinnor i fosterländsk gärning: Samlingsverk över svenska kvinnor i arbete för land och folk,
Stockholm 943, s 7.
65. Overud ser kvinnoorganisationernas olika ambitionsnivåer som en av förklaringarna till att
några långsiktigare planer för kvinnors arbete aldrig presenterades inom KBK. Overud 2005, s 78.
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lingen. Hennes motivering var att en bredare syn på kvinnors arbetskraftsfrågor och deras naturliga inpassande i samhället och på arbetsmarknaden även
skulle innebära en styrka för staten i krig och kris.66
Alva Myrdal försökte utifrån sin ordförandepost i Yrkeskvinnors riksförbund (YKR) att få SAK att lämna just sådana direktiv. När YKR i augusti 940
diskuterade kvinnors arbetsmarknadsproblem i krissituationen beslöt man på
hennes initiativ att ingå med en skrivelse i frågan till SAK. Detta skedde i
samband med att SAK tillsatte kvinnosakkunniga.67 YKR krävde i skrivelsen att
SAK skulle förhandla och nå en principiell uppgörelse med SAF och LO om de
kvinnliga reservernas löne- och arbetsvillkor, men också och framför allt att
man skulle utreda långsiktiga arbetsmarknadsfrågor för kvinnor. Precis som
kvinnorna vann politiskt likaberättigande efter första världskriget kunde det
andra väntas ge dem ekonomiskt likaberättigande. Uppgiften under beredskapstidens omvälvningar borde vara att en gång för alla upplösa arbetsdelningen och avskaﬀa löneskillnaderna mellan kvinnor och män.68
I den atmosfär av nationell samling som präglade krisåren blev det ett vedertaget handlingsmönster att försvara sina ståndpunkter med hänvisning till
nationens bästa. Precis som andra intressegrupper sökte yrkeskvinnorna föra
in den nationella politiken i de former som från deras synpunkt var de mest
fördelaktiga. I sin argumentation kombinerade de rättvisekrav med eﬀektivitetsskäl. De underströk att det särskilt i krisperioder, till exempel vid krig
och arbetslöshet, framkom hur ogynnsam den skeva arbetsfördelningen mellan könen var från ett samhälls- och kompetensperspektiv. Ur nationell säkerhetssynpunkt var det befogat att kvinnor i växande grad kom in på områden
66. Föredragningslista vid SAK:s sammanträde den 2 november 940 nr 20; Kvinnosakk protokoll, 6/2 940 § , SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
67. Karin Kock hade redan i början av 940, i egenskap av ordförande för SKS, lämnat in en likartad skrivelse till SAK. ”Vad skola kvinnorna göra nu?”, Yrkeskvinnan, 3 (940) s 6, YKR, vol Ö 4 A:2, RA.
”Nyinriktning av ﬂickornas yrkesval”, Hertha, 3 (940) s 69. SKS:s årsberättelse 939/40, YKR, vol Ö
5:3, RA. Dessförinnan hade SKS fått vissa uppgifter från SAK om inrapporterad arbetskraftsbrist inom
olika områden vid mobilisering. SAK:s protokoll, 8/ 939 § 5, SAK, Kanslisek/Adm detaljen, vol AI: ,
RA. Se även Ida Fischer, ”Vidga ﬂickornas möjlighet till yrkesutbildning!”, Hertha, 4 (940) s 92.
68. Skrivelse till SAK från YKR, 7/2 940, YKR, vol E:5, RA. För skrivelsen se även Rönnbäck
996, passim.
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som tidigare varit så gott som helt mansdominerade, till exempel mekaniska
verkstäder och transportföretag. SAK borde väga in detta vid arbetsmarknadens
omorganisation för att påverka efterkrigstidens arbetsdelning mellan män och
kvinnor. Man återknöt till de diskussioner som förts inom kvinnorörelsen under 930-talets andra hälft och föreslog långsiktiga åtgärder för att bryta könssegregationen inom utbildningen och bredda ﬂickornas yrkesval.
Bland intellektuella radikaler som Alva Myrdal var medvetenheten stor att
det var nu det gällde.69 Det fanns goda förutsättningar att institutionalisera de
förändringar som krisen kunde väntas medföra på arbetsmarknaden genom
att yrkesutbildningen och yrkesvägledningen låg i stöpsleven.70
SAK svarade på YKR:s skrivelse i början av 94, att åtgärder redan vidtagits för
att organisera en bättre yrkesvägledning.7 Yrkeskvinnorna lämnade då in en ny
skrivelse, där de underströk att det handlade om mer än yrkesrådgivning och begärde att skrivelsen skulle remitteras till kvinnosakkunniga. Trots att Alva Myrdal var medlem där var det enligt dem formellt riktigare att gå vägen via SAK.
Säkert var det ett försök att få SAK att delegera frågan till sina sakkunniga. Från
YKR:s sida framhölls det också att framställningen var ett led i en internationell
yrkeskvinnoaktion, som särskilt i England rönt framgång.72 För svensk del skulle en rapport om resultatlösa ansträngningar bli en stor missräkning. Skrivelsen
ledde ingen vart, men låg till fortsatt behandling inom kvinnosakkunniga.73
69. Alva Myrdal inledde YKR:s landsmöte 940 med att säga ”att krig och revolutioner, sin
blodiga framsida till trots, kan ge chanser till att något nytt skall kunna skapas fram”. Carin
Hermelin, ”Riksförbundets tredje landsmöte”, Yrkeskvinnan, 5 (940) s 3, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
Se även Myrdal 942a, s 54f.
70. Inom SAK byggdes en särskild sektion för ungdomsförmedling och yrkesvägledning upp
vid 940-talets början och 944 inrättades en överstyrelse för yrkesutbildning. Sundström 945,
s 48 och 54. Overud 2000. Kyle 979. Öhman 970, s 2f.
7. Svar från SAK till YKR, 3/2 94, YKR, vol B:, RA.
72. Caroline Haslett hade i oktober 940 utsetts till konsulent i arbetsministeriet för kvinnornas omskolning. Hon var ordförande i kvinnliga ingenjörssällskapet och en av ordförandena för
de engelska yrkeskvinnorna. Hon sammankallade den så kallade Woman Power Committee,
som var en koalition mellan kvinnliga parlamentsledamöter och enligt Myrdal den under hösten 94 ”starkaste makten på kvinnohåll”. Smith 984, s 929ﬀ. Myrdal 942a, s 67 och 70.
73. Skrivelse till SAK från YKR, 24/2 94, YKR, vol B:; YKR:s verksamhetsberättelse 940/4,
YKR, vol A2: och YKR:s protokoll nr 56 § 3, 4/2 94, YKR, vol A:, RA.
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Under det första året kom kvinnosakkunnigas uppgifter i första hand att
gälla frågor, som hörde samman med en reell eller befarad arbetslöshet bland
kvinnor. De upprättade kursplaner för avskedade, permitterade och korttidsarbetande industriarbeterskor. Tyngdpunkten låg på traditionella kvinnoområden som hushåll och sömnad.74 Det politiska initiativet i frågor kring kvinnlig
reservarbetskraft låg antingen hos männen, som dominerade inom staten och
arbetsmarknadsorganisationerna eller hos borgerlighetens kvinnor i KBK.
Ingen av de sakkunniga hörde till de verkligt entusiastiska beredskapskvinnorna, men Ida Fischer satt i KBK:s arbetsutskott och Disa Västberg och Ingeborg Lundborg i dess evakuerings- respektive jordbruksutskott. På så sätt fanns
kontakter och kanaler mellan KBK och kvinnosakkunniga. I det följande ska jag
titta närmare på hur kvinnosakkunniga förhöll sig till KBK och frivilligarbetet.

KBK

och ”de ﬁna kvinnosakskvinnorna”75

YKR framförde sin oﬃciella uppfattning om KBK:s verksamhet i förbundets skrivelse från december 940 till SAK (se ovan). Den var att kvinnor inte skulle utföra frivilligt gratisarbete och på egen hand organisera mobilisering av kvinnors
insats vid akut krigshot.76 Om det gjorts av män skulle vanliga anställningsvillkor i stort sett ha gällt. Förbundet hävdade att det ur samhällsekonomisk eﬀektivitetssynpunkt var omotiverat att det aktuella arbetskraftsbehovet, särskilt inom
vissa försvarsviktiga områden, i så hög grad uppfattades som ett problem kvinnor skulle lösa. Man vände sig emot den deklasserande synen på kvinnor som
arbetsreserver, vilka frivilligt ryckte in och tog på sig allehanda tillfällighetsarbeten vid behov. Denna uppfattning bottnade dels i den traditionella tanken att
74. Kvinnosakk protokoll 940-94, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
75. Stjernstedt återkommer i sina minnen ofta till att ”de ﬁna kvinnosakskvinnorna”, det vill
säga fredrikorna och yrkeskvinnorna i Stockholm, var missnöjda med de enkla och praktiska
sysselsättningar som präglade en stor del av KBK-arbetet. Stjernstedt 956, 224ﬀ, 230f och 236ﬀ.
Se även Overud 2005, s 88f, 06 och 80.
76. En av de ledande yrkes- och beredskapskvinnorna, Maja Silfverstolpe, anmälde avvikande mening i ett brev till Alva Myrdal, 3/2 940, YKR, vol BI: , RA.
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kvinnor skulle ﬁnnas tillgängliga för tillfälligt arbete, då de historiskt sett i högre grad än män arbetat utanför lönearbetsmarknaden. Dels handlade det om
kvinnornas egna önskemål, ambitioner och oﬀervilja att inﬂuera samhälls- och
försvarsarbetet. YKR påpekade att frivilligkvinnornas amatörmässiga sätt att organisera vissa arbetsuppgifter blev sämre och sämre i takt med att krisförhållandena drog ut på tiden. Man krävde därför att relationen mellan arbetsmarknaden, försvarsberedskapen och frivilligarbetet skulle utredas.77
Det är inte överraskande att yrkeskvinnorna bekymrade sig över frivilligt
arbete som kvinnoarbete. Frivilligarbetare var personer som vanligtvis inte
förvärvsarbetade, hemmakvinnor och skolungdomar, men som frivilligt åtog
sig olika beredskapsuppgifter i luftbevakning, jordbruk eller annat praktiskt
arbete mot en blygsam ersättning. Även personer som hade ett förvärvsarbete,
men ägnade sin fritid och semester åt sådana arbetsinsatser räknades till frivillig arbetskraft.78 Yrkeskvinnorna befarade att unga medelklasskvinnor skulle
ta sitt samhällsansvar genom att utföra okvaliﬁcerat, rutinmässigt frivilligarbete i stället för kvaliﬁcerat yrkesarbete. De nya färdigheter som kunde förvärvas
genom snabbkurser kunde inte ersätta tidigare arbetslivserfarenhet och yrkeskompetens. Mellankrigstidens strider om gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete skapade också en rädsla för att alla gifta kvinnor skulle ses som obehöriga i
förvärvslivet och hänvisas till frivilligt arbete. I YKR:s skrivelse lyftes dessa synpunkter fram plus de negativa konsekvenser hela detta frivilligsystem skulle få
för kvinnor i efterkrigstiden.
I fråga om inverkan på framtiden är det tillräckligt att stryka under hur
varje åtgärd måste vara av ondo, som bidrar till att göra kvinnorna till dilettanter i arbetslivet och som splittrar målmedvetenheten i arbetet för

77. Se även Carin Hermelin, ”Riksförbundets tredje landsmöte”, Yrkeskvinnan, 5 (940) s 4,
YKR, vol Ö4 A: 2, RA; Myrdal 942a, s 60.
78. För deﬁnition av frivillig arbetskraft se till exempel anförande av byråchef Herman Löfgren,
SAK, om större samarbete med statliga organ ifråga om frivilliga arbetsinsatser. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 36, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
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bättre tillrättalagda och bättre utnyttjade yrkesutbildningsmöjligheter för
kvinnor, för utjämnande av olikheterna i lönesättning och för större jämlikhet överhuvudtaget mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.79

På yrkeskvinnohåll ifrågasattes även det frivilliga hjälparbetets samhällsnytta.
Man påstod att frivillig arbetskraft var svår att placera in i en större helhet så att
den verkligen gjorde nytta och att mer oavlönat arbete kunde leda till arbetslöshet bland ordinarie arbetskraft. När kvinnor rekryterades till olika former av frivilligt försvarsarbete togs ingen hänsyn till deras kvaliﬁkationer och arbetsmarknadens behov, utan de erbjöd sig själva att ”uträtta olika saker”. YKR betonade
att devisen ”rätt person på rätt plats” även måste gälla under krisperioder och
begärde att kvinnors obetalda, tillfälliga, rutin- och amatörmässiga frivilligarbete skulle bli ersatt av betalt, långsiktigt och kvaliﬁcerat yrkesarbete.

KBK

och de socialdemokratiska kvinnorna

De ledande socialdemokratiska kvinnorna var rädda för att frivilligt organiserade insatser skulle ta överhanden och hindra kvinnor från att ställa politiska
och fackliga krav på reformer som förbättrade deras villkor. Det socialdemokratiska partiets sekreterare Hulda Flood tyckte inte att kvinnor skulle ödsla kraft på att skapa särskilda beredskapskommittéer, utan i stället satsa på att
få in kvinnor i statliga och kommunala organ. Hon beklagade att det bland
kvinnorna ansågs omöjligt att slå in på denna väg.80
När Alva Myrdal tillbringade en höstmånad i Storbritannien 94 rapporterade hon hem att frivilligorganisationerna dränerade andra, mer långsiktigt
arbetande och demokratiskt uppbyggda kvinnoföreningar på sina förmågor.
Hon såg det som ett tidstypiskt uttryck att vilja ”lyda”, ”oﬀra” och ”utplåna
sig själv”, något hon uppfattade som ett hot mot demokratin.8 Även i Sverige
79. Skrivelse till SAK från YKR, 7/2 940, s 8f, YKR, vol E:5, RA.
80. Hulda Flood, ”Till debatten om kvinnorepresentation”, Hertha, 4 (940) s 94.
8. Myrdal 942a, s 60f.
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märktes en avmattning i ordinarie verksamhet hos de ﬂesta kvinnoföreningar
i samband med krigsutbrottet och särskilt ﬁnska vinterkriget. Krafterna och
tiden räckte helt enkelt inte till på grund av engagemanget i beredskapsarbete och frivillig verksamhet av olika slag.82 Lojaliteten till de enhetliga och gemensamma målsättningar som växte fram i det kristida samhället ställde olika
kvinnointressen helt eller delvis i skuggan. Kvinnornas vilja till samarbete och
deltagande i regleringsarbetet genom KBK var för vissa helt frivillig, för andra
mer eller mindre påtvingad av tidsandan. Det frivilliga försvarsarbetet framställdes och uppfattades som en moraliskt förpliktande handling.83
Disa Västberg var positiv till att samarbetet inom KBK ökat förståelsen för
varandras sätt att tänka och handla och till att kvinnor tvingat på myndigheterna sin frivilliga hjälp. Däremot tyckte hon att KBK skulle upphöra med
verksamheten efter kriget.84
Brita Åkerman, som lyfte fram KBK:s lobbyverksamhet och även betraktade
den större rörelsefriheten som ett värde för att den möjliggjorde experimentering,
argumenterade i ett tidigt skede för att göra beredskapskommittéer överﬂödiga
och för att SAK med alla dess underavdelningar skulle överta allt arbete. I januari 940 framhöll hon att KBK tidigt börjat planera för arbetsmarknadens omdaning under en kris och redan vidtagit planeringsåtgärder på olika områden, men
att det bara var SAK som hade den överblick och auktoritet som krävdes för att
lösa de stora arbetsmarknadsfrågorna.85 En månad senare tog hon också upp att
organisationer som arbetade obyråkratiskt kunde utföra ett gott arbete, särskilt
när det gällde nya nationella frågor som i KBK:s fall, men det var viktigt att dessa
improvisatoriska lösningar inte permanentades för att dess initiativtagare såg det
som naturligt eller till och med av prestigeskäl krävde att de även i fortsättningen skulle omhänderta denna verksamhet. Brita Åkerman underströk att många
bra idéer kunde kläckas och förverkligas av alla de frivilligkvinnor som beredskapskommittéerna disponerade över, men samtidigt borde planeringen för ett
82. Se även Björk 999, s 230f.
83. Se även Overud 2005, s 02.
84. Stjernstedt 956, s 274.
85. Åkerman 940a, s 6.
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eventuellt krig, både organisatoriskt och ekonomiskt, placeras inom ramarna för
den reguljära samhällsverksamheten.86
Detta var välkända argument för en centraliserad handläggning. I Sverige
följde inställningen till centralisering och decentralisering till stor del partipolitiska skiljelinjer: socialdemokrater hade ofta en centralistisk proﬁl, medan borgerliga partier var mer för decentralisering. Högern kom i sitt efterkrigsprogram
att se det som en viktig uppgift att överallt stävja det socialdemokratiska partiets allomfattande centraliseringsiver, som uppfattades som ett hot mot friheten
och demokratin i samhället. De ville motarbeta den kristida förvaltningens explosionsartade utvidgning.87 Krisförvaltningen var i hög grad ett centraldirigerat
regleringsmaskineri. Beslutsfattandet blev ofta hårt centraliserat till de centrala
krisorganen och verkställighet och kontroll decentraliserad till lägre nivåers organ. När krisen förvärrades ökade beslutscentraliseringen och decentraliseringen. I ﬂera fall ersattes även frivilligt organiserade insatser från allmänhetens sida
med statliga eller kommunala. Orsakerna var myndigheternas krav på överblick,
enhetlighet och kontroll samt behovet att fördela det omfattande regleringsarbetet. Den oﬀentliga sektorn hade också större resurser och auktoritet.88
Här kan man ställa frågan om de socialdemokratiska kvinnorna hade dubbla
lojaliteter, då de strävade efter att både tillvarata kvinnors intressen och partiets.
Samtidigt som de försökte utnyttja KBK för att stärka kvinnors inﬂytande över
krispolitiken strävade socialdemokratin efter att skapa hegemoni i krisförvaltningen.89 Beslutscentralisering missgynnade uppenbarligen kvinnorna, medan
däremot decentraliserad verksamhet som även innefattade eget beslutsfattande gynnade dem. Men detta med dubbla lojaliteter var ingen huvudfråga. Det
handlade snarare om kvinnors underordnade position i samhället. I en situation där den krisorganisation som byggdes upp av myndigheterna nästan uteslutande bestod av män var arbetarrörelsens kvinnor mer eller mindre tvungna att
samarbeta med försvarsvänliga borgerliga grupper inom KBK, både för att mani86. B Å, ”Kring beredskapskvinnornas konferens”, Hertha, 2 (940b) s 39f.
87. Frihet och framsteg: Kommentar till Högerns handlingsprogram, Stockholm 946, s 43f.
88. Friberg 973, s 295ﬀ.
89. Torstendahl 99, s 26f och 40ﬀ. Rothstein 986.
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festera sin lojalitet mot nationen och för att KBK fungerade som strategiskt viktig påtryckningsgrupp och opinionsbildare i kvinnofrågor.
Till skillnad från eldsjälarna bakom KBK ville inte de socialdemokratiska kvinnorna att beslutsrätten i kvinnorelaterade arbetsmarknadsfrågor skulle
ligga hos KBK. Frivilligarbete som syftade till att möta problemen med en förväntad arbetskraftsbrist var inte särskilt populärt i vänsterkretsar, eftersom billigare frivillig arbetskraft uppenbart konkurrerade med ordinarie arbetskraft
och därmed riskerade att försvaga fackföreningarnas möjligheter att upprätthålla monopolet på arbetskraftsutbudet.90 Arbetarrörelsens och borgerlighetens kvinnor hade inget gemensamt svar på vad kvinnor skulle göra för samhällsnytta och hur problemet att rekrytera kvinnlig arbetskraft skulle lösas.9
Kvinnors underordnade position i samhället hade i hög grad med deras begränsade handlingsutrymme i det statliga oﬀentliga rummet att göra. När frågan om kvinnlig försvarsplikt debatterades i riksdagen röstade både Kerstin
Hesselgren och Disa Västberg med de konservativa, eftersom de menade att
deras linje hade möjlighet att vidga det oﬀentliga statliga utrymmet på arbetsmarknaden för kvinnor.

Kvinnlig försvarsplikt
I november 94 lade högern fram riksdagsmotioner om en utredning i frågan
om försvarsplikt för kvinnor och frikallade. Med försvarsplikt avsågs främst en
beredskap i det militära försvarets tjänst, till exempel som telegraﬁst eller telefonist. Både motionärer, utskott och reservanter anslöt sig till principen att medborgare av båda könen vid krig och krigsfara skulle vara skyldiga att utbilda sig
för och delta i försvaret och det civila försvarsarbetet. Men när det gällde frågan
hur det skulle ske ville utskottet ha en förutsättningslös utredning om och i vad
mån försvarsplikt borde och kunde åläggas alla, medan reservanterna ansåg att
regeringen kunde ta tjänstepliktslagen i bruk om det behövdes.
90. Se till exempel: Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s
42ﬀ, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA; Herman Löfgren, ”De frivilliga arbetsinsatserna inom folkförsörjningen”, FDoN, 3 (944), s 48.
9. Se till exempel Overud 2005, s 94f och Norrbin 2004, s 6.
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Riksdagen sade nej till förslaget, men det rådde delade meningar mellan
första och andra kammaren och mellan de socialdemokratiska kvinnorna. De
ﬂesta av kvinnorna och en ganska knapp majoritet i andra kammaren var för
reservationen och emot utredningen. För utredningen röstade första kammaren och kvinnor som högermotionären Ebon Andersson och, mer förvånande,
Kerstin Hesselgren och Disa Västberg.92 De senare hade närmast taktiskt betingade skäl för att få till stånd en utredning och bägge var noga med att öppet
deklarera sin principiella antimilitarism för att ej inrangeras bland försvarsvänliga högerkvinnor. Disa Västberg motiverade sitt ställningstagande med
att hon principiellt var emot att man gjorde skillnad mellan män och kvinnor,
både när det gällde medborgerliga rättigheter och skyldigheter.93 Hon ville ha
en utredning för att få veta om, var och hur kvinnor skulle rycka in i försvaret
och frigöra värnpliktiga och såg det som självklart att en sådan skulle ta hänsyn till såväl försvarets som näringslivets behov av arbetskraft. Vidare skulle en
utredning också ta upp frågan om utbildning i fredstid för att utföra ett arbete i händelse av krig. Framför allt såg dock Disa Västberg värdet av en utredning ur demokratisk kvinnosynvinkel.
Jag vill även erinra om att kvinnorna inte på något sätt varit i tillfälle
att genom sina organisationer ta ställning i denna fråga. Men jag förutsätter, att om det blir en allsidig utredning, så komma olika i frågan intresserade representativa kvinnoorganisationer att få ge sin mening till
känna, ty vi måste väl tro, att även kvinnorna ha några synpunkter av
värde att komma med i en fråga som i så hög grad berör oss själva, om
vi slå in på nya förut aldrig prövade vägar.94
92. Socialdemokraterna Hildur Nygren, Elsa Johansson, Blenda Björck, Ruth Gustafsson,
Hildur Humla, Ellen Eriksson, Hulda Skoglund-Lindblom och Märta Öberg talade för reservationen. Motion FK 94 nr 254 av Harald Nordenson m ﬂ. Motion AK 94 nr 345 av Karl Kyling
m ﬂ. Sammansatt stats- och andra lagutskottsutlåtande 94 nr 6. Utlåtande i anledning av dels
Kungl Maj:ts proposition, nr 38, med förslag till värnpliktslag, dels ock i ämnet väckta motioner. AK-protokoll 94 nr 5 (höstsessionen). FK-protokoll 94 nr 5 (höstsessionen).
93. AK-protokoll 94 nr 5, s 53.
94. Ibid s 54.
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En utredning kunde således enligt Disa Västberg bli ett medel för mobilisering
av kvinnoorganisationer och kvinnointressen.
Kerstin Hesselgren röstade för en utredning främst av psykologiska skäl
och för att avslöja en del missförstånd. Hon ville möta den opinion som höll
på att uppstå, att kvinnorna genom männens långa värnplikt skulle få ett ”obehörigt försprång” i utbildning och anställningsmöjligheter. Kerstin Hesselgren
sade ja till förslaget från en utgångspunkt rakt motsatt motionärernas. Unga
kvinnor hade en känsla av att de borde göra något för landets försvar, ovisst
vad, men motsvarande mäns medborgerliga plikt att göra militärtjänst. 95 Här
kom hon in på och avvisade de förslag om frivillig kvinnlig samhällstjänst och
obligatorisk hemvårdsutbildning för alla ﬂickor, som främst de borgerliga vid
ﬂera tillfällen lagt fram och riksdagen avstyrkt. 96 Kerstin Hesselgren bedömde
att en utredning skulle visa på det olämpliga i att införa kvinnlig värnplikt.
Rädslan för att en utredning skulle leda till det rakt motsatta gjorde däremot att Hildur Nygren och andra socialdemokratiska riksdagskvinnor, däribland Elsa Johansson i kvinnosakkunniga, opponerade sig mot förslaget i sin
helhet. De motsatte sig att kvinnor skulle få en specialiserad utbildning och
förutbestämda arbetsuppgifter i försvaret, bland annat med motiveringen att
de ﬂesta av kvinnorna ändå skulle behövas i hemmen för att vårda barnen.97
Vid 942 års riksdag föreslog några av dem i stället en obligatorisk registrering
av alla kvinnor mellan 6 och 70 år. Det uppfattades som ett bättre alternativ
än kvinnlig värnplikt, som skulle kunna leda till att kvinnliga reserver hamnade under militär förvaltning.98 KBK:s hållning var att det behövdes en obligato95. Ibid s 58f. Jfr Myrdal 942a, s 45f.
96. Kvinnlig samhällstjänst syftade i huvudsak på en civil fredsberedskap inom försvaret, i
enskilda hem, vid den frivilliga sociala hjälp- och skyddsverksamheten samt i jordbruksarbete. Både 939 och 94 väcktes och avslogs riksdagsmotioner om en frivillig kvinnlig samhällstjänst. Motionärerna tillhörde, med ett undantag, det borgerliga lägret. KBK och Riksförbundet
kvinnlig samhällstjänst (939-946) bedrev en verksamhet som var synonym med en kvinnlig
samhällstjänst. Britta Lövgren, ”Frågan om en kvinnlig samhällstjänst 937-946”, Personhistorisk tidskrift, 3-4 (990) s 2-20. Lövgren 993, s 34ﬀ.
97. AK-protokoll 94 nr 5, s 93f och 00.
98. Vid 942 års riksdag väcktes två motioner om obligatorisk registrering av all kvinnlig arbetskraft i vissa ålderskategorier.
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risk registrering tillsammans med tjänsteplikt och nödvändig utbildning. Det
bästa vore dock om hela frågan om kvinnors beredskapsplikt blev föremål för
en allsidig utredning.99 Kvinnosakkunniga tillstyrkte i princip en obligatorisk
registrering, men ansåg med undantag för Elsa Johansson att ett dylikt beslut
borde föregås av en utredning av det större problemet om kvinnors allmänna
beredskapsplikt. De påtalade också att utbildning och omskolning för industriellt arbete borde förberedas och genomföras i större utsträckning och mera
planmässigt än vad som hittills gjorts.00

Kritik mot SAK
Det var industrin och arbetsmarknadsorganen som till största delen svarade för den industriella mobiliseringen av kvinnorna. KBK utgjorde ett alltför trubbigt redskap för att kunna påverka i denna fråga. KBK:s insatser begränsades till att göra propaganda för kurser och värva kvinnliga reserver med
hjälp av sina registreringskort.0 Däremot kunde kvinnosakkunniga vidga sitt
handlingsutrymme i det oﬀentliga genom KBK, vars centralkommitté så gott
som varje år höll en konferens med kungligt besök och med representanter
för läns- och lokalkommittéer, nordiska systerorganisationer samt statliga organ och myndigheter. På dessa konferenser avhandlades både interna organisationsfrågor och aktuella beredskapsproblem.
När frågan om kvinnlig försvarsplikt diskuterades på en sådan konferens i
mars 942 förklarade Disa Västberg varför hon i riksdagen röstat ja till förslaget.
Naturligtvis var det problematiskt att hon valt att gå på borgerlighetens linje och
hamnat på kollisionskurs med sina partikamrater. Det räckte inte med en obligatorisk registrering av all kvinnlig arbetskraft, utan alla frågor som hade med
kvinnlig beredskapsplikt att göra måste belysas, som till exempel omskolning,
utbildning, inkvartering, daghem, deltid och lika lön. Hon ansåg att Sverige
99. Remissyttrandet från KBK den 27/2 942 ﬁnns tryckt som Bilaga C i AK:s :a tillfälliga utskottsutlåtande 942 nr 3, s . Se även Overud 2005, s 94. Ruth Gustafson (s) anmälde avvikande mening mot KBK:s uttalande om att behandla registreringsfrågan i samband med en framtida utredning av frågan om kvinnornas allmänna beredskapsplikt.
00. Kvinnosakk yttrande till SAK, 23/2 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
0. Stjernstedt 956, s 229 och 258.
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borde dra lärdom av misslyckandena i England, där kvinnor formligen kastats
in i nya arbetsuppgifter och blivit utschasade av dubbelarbete. Redan i fredstid
måste man reda ut vad kvinnors uppgifter överhuvudtaget skulle bestå av och
sedan utbilda dem för detta.02 Utöver högerkvinnorna ﬁck hon nu medhåll från
partikamraten och ordföranden i Malmöhus läns beredskapskommitté, Ebon
Andersson.03 Socialdemokraten Ruth Gustafson såg däremot inga skäl att avvakta resultatet av en utredning. KBK kunde, menade hon, i samverkan med SAK
fortsätta att arrangera utbildning på frivillig väg. Hon undrade också vad som
hindrade kvinnosakkunniga från att utan något direktiv från regeringen börja
utreda problemen och komma med idéer, särskilt när det gällde kvinnors utbildning och anställning inom industrin.04 Disa Västberg lyckades inte heller denna
gång övertyga sina partikollegor om utredningens strategiska värde.05
På samma konferens riktade Disa Västberg och Ebon Andersson (h) svidande kritik mot Arthur Thomson med anledning av SAK:s brist på planeringsåtgärder ifråga om användning av kvinnors arbetskraft. Arthur Thomson tillbakavisade kritiken med att Disa Västberg och Ebon Andersson inte var införstådda med
vad som redan var gjort på området. Hans uttalande ger en antydan om hur
pass utestängda kvinnor var från förhandlingarna mellan SAK och arbetsmarknadens organisationer. Att organiserade kvinnor inte fått möjlighet att framföra
sina åsikter var ju den särskilda motivering som Disa Västberg givit för att i riksdagen rösta ja till en utredning av kvinnlig försvarsplikt. Genom att SAK aldrig
hörde sina sakkunniga på det planerande/utredande stadiet i frågan om kvinn02. Disa Västberg, Kvinnlig beredskapsplikt, 942, DV, vol 2, ARAB. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s f, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
03. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s 7, 0f och 23f,
SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
04. Ibid s 9f och 2f.
05. Diskussionen bör ses mot bakgrund av att högermotionärer i april 942, i anledning av
Kungl Maj:ts proposition, nr 20, angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av
landets försvarskrafter, förnyade sitt utredningsförslag om utsträckning av försvarsplikt till alla
medborgare i samhället. Motion AK 942 nr 325 av Karl Kyling och Ebon Andersson = Motion
FK 942 nr 246. Denna gång tog riksdagen aldrig ställning till frågan, eftersom den redan behandlats och man vid denna tid ifrågasatte en utredning av sådan omfattning. I stället föreslog
riksdagen att regeringen skulle lämna över motionerna till 94 års hemortssakkunniga, som
kunde ta ståndpunkt till förslagen i anslutning till sitt utredningsarbete. 3:e särskilda utskottets
utlåtande 942 nr 3. Rd-skrivelse nr 407 942.
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lig industriell reservarbetskraft, det vill säga före själva beslutsfattandet, tvingades de samarbeta med organisationer långt ut på högerkanten.
Arthur Thomson var själv skeptisk till att genomföra en allmän registrering
för att i förväg placera kvinnor, eftersom tjänstepliktslagen inte kunde användas till att tvångsutbilda personer. Han tillstod att det var nödvändigt att utreda hur utbildningen skulle se ut och påpekade att det pågick en mycket intensiv debatt mellan SAK och arbetsmarknadens parter om utbildning av kvinnlig
industriell reservarbetskraft.06 När frågan förhandlats i SAK:s regi två veckor tidigare hade Disa Västberg även där krävt att det måste till en utredning i frågan om kvinnlig beredskapsplikt.07
Under KBK-konferensen tog Disa Västberg också tillfället i akt att diskutera återgången till fredsförhållanden med Arthur Thomson. Hon ville veta vad
som skulle hända med den kvinnliga ersättningspersonalen efter kriget. Det
fanns en stark oro bland männen att kvinnorna med sina lägre löner skulle
konkurrera ut dem efter kriget.
Kanske är det opsykologiskt att tala om det, men ﬁnns oron, bör även
detta ventileras och elimineras för sakens skull ty naturligtvis måste det
bli svårt för de kvinnor, som fått arbete, inkomst och ordnade arbetsförhållanden att avstå från detta och återgå till det ovissa.08

Arthur Thomson sade sig förstå de manliga arbetare som befarade att kvinnliga reservarbetare skulle få behålla arbetet även under normala tider. Han menade att det inte räckte med oﬀentliga löften från arbetsgivarnas sida och statlig lagstiftning som gav männen rätten att få tillbaka sina anställningar efter
militärtjänst. Det behövdes även medverkan och vad han benämnde en riktig
inställning från kvinnornas sida.
06. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s 3f och 26, SAK,
A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
07. Sammanfattning av förhandlingarna vid sammanträde å SAK angående utbildning av kvinnor till ersättare vid krigsindustrin vid mobilisering, 7/3 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
08. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
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Det är nödvändigt, att man där har klart för sig, att reservarbetskraften endast är avsedd att tillfälligt ersätta de ordinarie arbetarna och att ingenting
vore olyckligare, än om man begagnade ett sådant tillfälle som detta för att
slå ett slag för principen om kvinnornas tillträde till så kallade manliga yrken eller för andra principer om likställighet i fråga om rättigheter.09

Han hänvisade till enighetsnormerna och lojaliteten med de inkallade männen.0 Kvinnorna måste försäkra de hemvändande männen om att de inte
skulle ta brödet ur munnen på dem. En kör av ogillande röster, från vänster
till höger på den politiska skalan, mötte hans debattinlägg. Alla kvinnor krävde att kvinnor skulle ha samma möjlighet till utbildning som män, lika lön för
lika arbete och en mer aktiv krigs- och fredsplanering från statens sida i fråga
om den kvinnliga arbetskraftens användning. Kvinnornas kritik var så massiv att Arthur Thomson använde nästan all sin talartid till att förklara statens
ståndpunkter och aktiviteter när det gällde kvinnlig reservarbetskraft. Egentligen hade han kommit till konferensen för att tala om KBK:s uppgift.2

Möjligheter i den kortsiktiga
lösningen av arbetskraftsproblemet
År 942 hårdnade arbetsmarknadsläget och det uppstod en allt större brist på arbetskraft. Det ledde till att kvinnors arbetskraft mobiliserades mer planmässigt,
vilket även påverkade kvinnosakkunnigas arbete. De ﬁck ta itu med kortsiktiga frågor av ett mer akut slag.3 Kvinnosakkunniga tvingades acceptera synen på
09. Ibid s 4.
0. Begreppet ”lojalitet” var centralt i den statliga beredskapspropagandan. Se Overud 2005,
s 50 och 53.
. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 20-2 mars 942, s 23ﬀ, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
2. Ibid s 26.
3. Skrivelse från kvinnosakkunniga till ordf i SAK, 9/5 942, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
Se även Overud 2005, s 60f.
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kvinnlig arbetskraft som en temporär lösning under kriget och att kvinnor som
ersatte inkallade män måste lämna arbetsplatserna efter kriget.4 Samtidigt såg
de kriget som den stora politiska möjligheten att tillförsäkra kvinnor rättigheter
och möjligheter på arbetsmarknaden. Disa Västberg gjorde en tydlig åtskillnad
mellan de dagsaktuella situationernas behov av kvinnlig reservarbetskraft och
den i fredstider viktiga principen om kvinnors tillträde till typiska mansyrken.
Och kvinnorna som ha logik måste skilja på dagens aktuella krigs o
kristidsbehov och den kamp vi för att män och kvinnor skall ha samma
möjlighet för utbildning o placering. Det är en annan sak som vi inte
ger avkall på och som får tagas upp i normala tider. Ingen man får sätta villkor för framtiden för att han skall gå i  ½ år minst i värnpliktsutbildning o sedan beredskap.5

Ida Fischer, kvinnosakkunnig och statens yrkesinspektris, skiljde mellan beredskapskurser och yrkesutbildning. Unga kvinnor skulle inte skickas till några beredskapskurser, utan de som hade anlag för mekaniskt arbete skulle slussas över
till yrkesskolorna.6 Lösningen av det kortsiktiga arbetskraftsproblemet skulle
även kunna få stor betydelse för kvinnors yrkesutbildning i normala tider. I publikationen Kvinnorna på arbetsmarknaden från 942, som ingick i LO:s skriftserie, slog Ida Fischer fast att krisen skulle ändra uppfattningen om värdet på
kvinnors arbetskraft. 7 I skriftens studieplan ställde hon frågan om denna omvärdering kunde bidra till att jämna vägen för ett bättre tillvaratagande av kvinnlig
arbetskraft och ge kvinnorna chansen att komma in på nya arbetsområden.8
4. Se t ex: Protokoll 8/6 942 § 2 och /6 942 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 4, RA.
5. Disa Västberg, Kvinnlig reservarbetskraft, odat manuskript, s 5f, DV, vol , ARAB.
6. Allmänna synpunkter på inordnande av kvinnlig reservarbetskraft i industrien: Föredrag
av yrkesinspektrisen Ida Fischer vid SAK:s informationskonferens den 5 och 6 juni 942, SAK,
A-byrån, vol B IV: , RA.
7. Skriften tillkom på initiativ av SSKF:s studieråd för att intressera i första hand kvinnor för
fackföreningsrörelsen. Ida Fischer, ”Kvinnliga yrkesutbildningsproblem”, i Kvinnorna på arbetsmarknaden, Stockholm 942, s 86f.
8. ”Studieplan”, i Kvinnorna på arbetsmarknaden, s 29. I samma bok framhölls att olika typer av beredskapsarbete, ”trots sin kortvarighet”, gav ”kvinnorna möjlighet att pröva sina krafter på för dem delvis okända områden, vilket säkert kan vara värdefullt även vid en återgång till
normala tider”. Tyra Forslin, ”Kvinnorna på arbetsmarknaden”, ibid s 9.
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Socialdemokratiska kvinnoförbundet hade samma år gett ut en broschyr
med namnet Nutidskvinnor löser nutidsproblem söker framtidsvägar, där Disa
Västberg lyfte fram att lösningen av den dagsaktuella frågan om kvinnorna och
krisarbetsmarknaden skulle få en mycket stor betydelse för det större problemet
om kvinnornas inplacering i förvärvslivet efter kriget.9 Kriget med dess erfarenheter av kvinnor i tidigare manligt dominerade yrken kunde bli en mäktig hävstång när det gällde att öppna stängda dörrar för kvinnor på arbetsmarknaden i
framtiden. Krigserfarenheterna visade att kvinnor hade anlag för typiska mansyrken i exempelvis metallindustrin. Detta stärkte kravet på att arbetskraftsrekryteringen på olika områden enbart skulle villkoras av den enskilde individens kapacitet att utföra sina arbetsuppgifter och inte dennes könstillhörighet. När Ida
Fischer framemot hösten 942 gav sina allmänna synpunkter på kristiden och
kvinnornas industriarbete i Hertha var således kontentan av vad hon skrev:
Den erfarenhet vi vunnit, att kvinnor kunna vara lämpliga och dugliga på åtskilliga arbetsområden, visar, att vår strävan efter att alla yrken
och all utbildning skall vara öppen för både manlig och kvinnlig ungdom är fullt befogad, och att här icke skall gälla vilket kön vederbörande tillhör utan vilka yrkesanlag man äger.20

Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har jag undersökt de kontakt- och samverkansformer, som växte fram mellan kvinnorna och SAK åren runt 939. KBK tillkom 938 och kan betecknas som en traditionell organisationsform för kvinnors insatser, vilken i sitt
arbete visade släktskap med det frivilligarbete för ﬁlantropi och välgörenhet som
9. Disa Västberg, ”Kvinnorna och krisarbetsmarknaden”, Nutidskvinnor löser nutidsproblem
söker framtidsvägar, Stockholm 942, s 20f.
20. Ida Fischer, ”Kristiden och kvinnoarbete inom industrien”, Hertha, 8-9 (942) s 56. Jfr Eva
Wigforss, ”Lönefrågor i kvinnligt arbete”, i Kvinnorna på arbetsmarknaden, s 57. Eva Wigforss (s)
slog fast att ”kriget med dess erfarenheter av kvinnor på nya poster…i någon mån liksom under
förra kriget visat riktigheten av den förmodan kvinnorna länge kommit med, att gränserna var för
snäva, att gränser överhuvud böra ersättas med den fördelning en fri konkurrens ger”.
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spelat så stor roll i 800-talets och det tidiga 900-talets Sverige.2 Dess verksamhet var till stor del en komplettering av arbetsmarknadens försvarsberedskap. Det
skulle ha fallit på arbetsmarknadsmyndigheterna att sörja för detta arbete om det
inte utförts av frivilliga krafter. Kvinnor hade via KBK på ett tidigt stadium planerat för omläggningen av arbetsmarknaden under en kris och bedrev en vidsträckt
utbildningsverksamhet, som kom SAK till godo i krigstid. Visserligen hade staten gett ett erkännande genom att anslå statsmedel för utbildning, genom auktorisation och fastställande av stadgar och sådant, men organisationen fortsatte
att bidra inte bara genom att rekrytera arbetskraft utan även till kostnaderna genom kvinnors frivilliga och praktiskt taget oavlönade arbetsinsatser, insamlingar
och gåvor. Staten utnyttjade frivilliga försvarsintresserade och gjorde det på villkor som knappast skulle godkännas för statsverksamheten för övrigt. Även om
det fanns utrymme för självständigt handlande för KBK inom de ramar som staten uppställde hade SAK och regeringen de formella maktmedlen i sin hand.
Många historiker har framhållit att en mycket stark särorganisering har varit kvinnornas strategi för att tillgodose sina intressen.22 KBK fungerade som en
organisatorisk påverkans- och mobiliseringsstrategi i en tid, då kvinnorna i stort
sett saknade tillgång till de manligt präglade statliga organen och centrala organisationerna. Visserligen hade kvinnor fått det formella och politiska medborgarskap som de kämpade för under rösträttsstridens dagar, men det faktiska
medborgarskapet var i praktiken könsbestämt. Att ha säte och stämma i kristidens nya kommissioner ingick inte i kvinnors medborgerliga rättigheter och
skyldigheter. De frivilliginsatser som kvinnoföreningarna och deras medlemmar
gjorde bidrog på sin höjd till att ge ledande poster åt ett par-tre av kvinnorna i
KBK:s högsta ledning. Kvinnorna var mycket aktiva utan att få det erkännande
och den medbestämmanderätt som de menade att de förtjänade. De placerades
ofta i rådgivande organ utan ansvar och ﬁck utöva sina politiska rättigheter mer
genom olika insatser i frivilliga försvarsorganisationer och hjälpverksamhet än
via konventionella former av politiskt deltagande. Förhållandena var likartade
på regional och lokal nivå: ”myndigheter” kontra ”kvinnor”.23
2. Marja Taussi Sjöberg, Tinne Vammen (red), På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer
och arenor i Norden 1800-1930, Stockholm 995.
22. Se t ex Östberg 997, Frangeur 998, Björk 999 och Overud 2005, s 04f.
23. Björk 999, s 237f och 27f.
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I det här kapitlet har jag visat att det hos KBK fanns en nydanande och opinionsbildande ansats. Man öppnade myndigheternas ögon för behovet av att
använda kvinnlig arbetskraft och slutförde direkta oﬀentliga värv genom att
göra propaganda för kvinnlig reservarbetskraft, organisera landets första registrering och initiera beredskapskurser. Under de första beredskapsåren, när de
oﬀentliga organen av olika skäl inte gjorde sig gällande i frågor om kvinnor
som reservarbetskraft, var kvinnorna i KBK pionjärer som tjänsteproducenter
och bärare av nya idéer om oﬀentligt ansvar. Tjänsteproduktionen och institutionsbyggandet bestod i att omsätta de egna idéerna i praktisk handling. Det
var ett sätt att visa hur saker borde göras i större skala, men innanför ett system med överordnat oﬀentligt ansvar.24
Hos de socialdemokratiska och borgerliga kvinnorna var meningarna delade om hur KBK principiellt skulle relatera sin verksamhet till SAK, det vill
säga vilken roll de såg som ideologiskt eller praktiskt önskvärd för KBK att ta
på sig.25 KBK satte fokus på kvinnofrågor och lyckades föra upp nya frågor på
den politiska agendan. Det fanns ett stort utrymme för initiativ. Nya arbetssätt och metoder kunde prövas och om dessa visade sig lyckade kunde erfarenheten sprida sig över landet. De socialdemokratiska kvinnorna tyckte att organisationen var bra och viktig av dessa skäl. Däremot önskade de att dess arbete
skulle inkorporeras i den ordinarie förvaltningsverksamheten, medan de borgerligt orienterade eldsjälarna bakom KBK även i fortsättningen ville ta hand
om de arbetsuppgifter som de initierat. I en situation där kvinnor reellt var
utestängda från betydande samhällsinﬂytande skapade KBK:s arbete möjligheter att utveckla ﬂer områden för eget samhällsarbete. KBK missgynnades uppenbarligen av beslutscentralisering, medan decentraliserad verksamhet som
även innefattade ansvar och beslutanderätt gynnade den.
24. Resonemanget är inspirerat från de norska statsvetarna Per Selle och Nina Berven, som
anser att traditionella statsvetenskapliga och sociologiska teorier generellt sett lägger tonvikten
på beslutsmakt och i stor utsträckning förbiser så kallad idé- och deﬁnitionsmakt. Per Selle och
Nina Berven, ”Kvinner, organisering, makt”, i Berven och Selle 200, s 5f och 9f.
25. Konﬂikten berodde även på personmotsättningar och politiskt skilda ståndpunkter mellan den stridbare journalisten Brita Juhlin Dannfelt (h) och Birgit Carell, som hade poster inom
både SAK och informationsstyrelsen. Juhlin Dannfelt m ﬂ ville att KBK skulle åta sig arbetsförmedlande uppgifter. Overud 2005, s 9ﬀ och 53f.
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För socialdemokratiska kvinnor uppstod en intrikat situation som tvingade
dem att samarbeta med borgerliga kvinnor, men ändå av politiska skäl markera
avstånd från dessa kvinnor. Overud har tidigare lyft fram den ideologiska klyftan mellan fredssträvande arbetarkvinnor och borgerliga försvarskvinnor.26 Jag
har här belyst att relationen mellan SAK med de många socialdemokratiska kvinnosakkunniga och KBK utgör uttryck för hur socialdemokratin söker dominera
krisbyråkratin med sitt eget folk. Vid omorganiseringen 940 hade SAK utökats
med en kvinnlig socialdemokratisk styrelseledamot och en kvinnlig expertkommitté med hälften socialdemokrater. Det handlar med andra ord om en socialdemokratisk maktstrategi med korporativa drag. Samtidigt som kvinnor försökte ﬂytta fram sina positioner i krisorganen genom att ta sig in bakvägen via KBK
så försiggick ett socialdemokratiskt hegemoniskapande.
Det fanns också en spänning mellan SAK:s chef Arthur Thomson och kvinnosakkunniga i synen på kvinnors arbete, frivilligt eller professionellt, som hade
sitt ursprung i perspektivskillnader, det vill säga skilda sätt att tänka och förstå
ett problem. För Arthur Thomson handlade det i första hand om att tillgodose
de aktuella behoven i en given situation. Han uppmuntrade och drog nytta av
kvinnors kortsiktiga och obetalda, enkla och praktiska frivilligarbete. KBK hjälpte staten att spara mycket pengar och gjorde saker som SAK egentligen skulle ha
gjort. Den tillvaratog framför allt frivillig kvinnlig arbetskraft inom jordbrukssektorn. Detta var viktigt i och med att många kvinnor ﬂydde från lågavlönade
och okvaliﬁcerade kvinnoarbeten på landsbygden till bättre jobb i städerna.27
Kvinnosakkunniga hade en stark förankring i grupperingar som ville främja yrkeskvinnornas intressen och förespråkade även en långsiktig planering,
där man borde inrikta sig på att lösa det större problemet om kvinnornas integrering i produktionen och samhället. Alva Myrdal riktade som ordförande i YKR kritik mot SAK för att KBK planerade för kvinnor på arbetsmarkna26. Overud 2005, kap 3.
27. När ett stort antal baltiska familjer och polska kvinnor kom till Sverige under krigets
slutskede 945 slussades de ganska omgående ut i jordbruksarbete och särskilt då det kvinnliga
arbetet, dit man inte kunde rekrytera nog många svenska arbetare och arbeterskor. Lars Olsson,
På tröskeln till folkhemmet: Baltiska ﬂyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, Lund 995, s 5ﬀ.
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den vid allmän mobilisering eller krigstillstånd. Hon menade att det endast
var det långsiktiga och kvaliﬁcerade lönearbetet, som kunde föra arbetsmarknadens beredskapsfråga och yrkeskvinnor vidare.28
När kvinnosakkunniga insåg att deras position inom SAK gav ett litet handlingsutrymme att påverka planeringen för att tillvarata kvinnornas arbetskraft
använde de alternativa kanaler som riksdagen och KBK.29 Det rådde en bred
samstämmighet om att kvinnor och män skulle ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utbilda sig för att delta i sitt lands försvar. Men kvinnor kunde inte samla sig kring hur rekryteringen och utbildningen av kvinnlig reservarbetskraft skulle gå till och var kvinnor gjorde mest samhällsnytta.30
Två av kvinnosakkunnigas mest framträdande ledamöter stötte på patrull i de
egna leden när de gjorde gemensam sak med högern och krävde en utredning
i frågan om kvinnors medborgarplikter i krig.
Kvinnosakkunniga ﬁck aldrig något egentligt tillfälle att komma med synpunkter på temat kvinnor i manlig industri och det blev aldrig fråga om något annat än tillfälliga reservplatser för kvinnor inom industrin. Trots detta utgjorde beredskapssituationen en öppning för SAK:s sakkunniga i deras strävan
att bryta ned institutionella och ideologiska hinder för kvinnors ekonomiska
medborgarskap. De knöt ändå förhoppningar för framtiden när det gällde de
inbrytningar som kvinnor gjort under krigsåren när de ersatte inkallade män
på deras arbeten. Detta kunde leda till en omvärdering av den kvinnliga arbetskraften och dess kompetens och i förlängningen bidra till att rasera institutionella hinder för kvinnor att komma in på manliga yrkesutbildningar och
arbetsområden. Vidare kunde den ökade efterfrågan på de gifta kvinnornas arbetskraft medföra ett bättre tillvaratagande av kvinnlig arbetskraft, genom socialpolitiska satsningar. Det fanns en förhoppning om att dessa frågor skulle
tas upp i den statliga fredsplaneringen.
28. Om man får tro Ruth Stjernstedt var yrkeskvinnornas förhållande till SAK-chefen ansträngt. Se till exempel ordväxlingen mellan Arthur Thomson och Karin Kock, som återges i
hennes minnen. Stjernstedt 956, s 250.
29. Se även förhandlingar mellan YKR, riksdagsledamöter och representanter för olika fackförbund i frågan om krisen, de inkallade och kvinnornas konkurrens. ”Diskussionsprotokoll
med huvudsynpunkter”, Yrkeskvinnan, 6 (94) s 4-5 och 2, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
30. Se även Overud 2005, kap 3.
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4. Långsiktiga strategier inom
den statliga efterkrigsplaneringen
I detta kapitel analyseras den statliga fredsplaneringen för kvinnorna på arbetsmarknaden från början av 943 till mitten av 945. Det är kvinnosakkunniga inom SAK och Karin Kock i planeringskommissionen och deras långsiktiga strategier för att förändra genusarbetsdelningen som står i blickfånget.
Syftet är att undersöka hur de agerade för att tillvarata kvinnliga intressen på
arbetsmarknaden och vilket handlingsutrymme de hade för att göra detta.
Hur planerade de för kvinnors integrering i arbetslivet efter kriget? Hur sökte
de förhindra att kvinnorna drevs bort från sina nyvunna positioner på arbetsmarknaden? Vilka handlingsalternativ diskuterades och vilka eventuella vägval gjordes inför framtiden? Men först något om de sammanhang inom vilkas
ramar allt detta skedde: Den statliga efterkrigsplaneringen.

Den statliga fredsplaneringen
I början av 943 sammanstrålade regeringen och företrädare för olika intressegrupper för att diskutera efterkrigsproblemen. Under mars månad ﬁck ﬁnansminister Ernst Wigforss i uppdrag att sätta igång vissa utredningar när det gällde
.
Detta kapitel bygger delvis på Nina Almgren & Camilla Norrbin, ”Kvinnors intressen och
strategier i statlig politik – ’Statsfeminism’ och kvinnliga nätverk i Sverige under 940-talet”, i
Warring 2000, del 2. Nina Almgren, ”Industri- eller vårdarbete eller bådadera? Kvinnoorganisationer och efterkrigsplanering 943-944”, Arbetarhistoria, 3-4 (2000) s 26-3.
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ekonomiska omställningsproblem i samband med krigets avslutande. Huvudsyftet med dessa undersökningar var att klargöra utgångspunkterna för den ekonomiska efterkrigspolitiken.2 Utredningsuppdrag lämnades till ett antal statliga
organ och enskilda organisationer.3 SAK ﬁck i uppdrag att utreda friställning av
arbetskraft inom krisförvaltning, vid demobilisering och inom skogsbruk. Den
skulle bedöma problemens omfattning och undersöka i vilken utsträckning arbetskraft automatiskt kunde återgå till tidigare sysselsättning. Den senare uppgiften inkluderade en utredning av särskilda förmedlings-, omskolnings- eller
hjälpåtgärder mot arbetslöshet. En separat undersökning om kvinnors sysselsättningsproblem skulle genomföras.4 Avsikten var att sammanställa resultaten
av alla fredsutredningar och överlämna detta till den blivande planeringskommissionen.5 Dessa utredningar betecknade planeringsarbetets första etapp och
avslutades årsskiftet 943/44. Den första etappen sågs enbart som en kartläggning av kommande utvecklingsalternativ och en utredning av olika förberedelseåtgärder, alltså som en opolitisk och rent utredningsteknisk uppgift.6
Planeringskommissionens tillkomst den  februari 944 markerade början
på fredsplanerandets andra etapp. Mot bakgrund av de förberedande utredningarna skulle planeringskommissionen diskutera målen för den ekonomiska efterkrigspolitiken och medlen för realiserandet av dessa.7 Finansministern
Kungl Maj:ts proposition 943 nr 365, s . Se även Björnberg 945, s 254.
3. Planläggningen av dessa fredsutredningar framgår av Kungl Maj:ts proposition 943 nr
365, s 2-5 (Bil A).
4. Kungl Maj:ts proposition 943 nr 365, s 3. Se vidare Arne Björnberg, ”Den statliga fredsplaneringen”, FDoN, 4 (944b) s 66f.
5. Kungl Maj:ts proposition 943 nr 365, s 2 och 5. En redogörelse för de verkställda undersökningarna lämnas i Dag Hammarskjöld, ”Den statliga efterkrigsplaneringen”, i Näringslivet inför freden: Anföranden vid konferens i Stockholm den 28 januari 1944, Stockholm 944, s
4-25; Arne Björnberg, ”Sverige planerar för freden”, föredrag, Referat av förhandlingarna vid
KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 45-49, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Se även Björnberg 945, s 254f.
6. Hammarskjöld 944, s f. Se även: Arne Björnberg, ”Sverige planerar för freden”, föredrag, Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 45, SAK, A-byrån,
vol F IVeb: 6, RA; Björnberg 945, s 254f. För en sammanfattande redogörelse för den första utredningsetappen av fredsplaneringen se Björnberg 944b, s 65ﬀ.
7. Hammarskjöld 944, s . Arne Björnberg, ”Sverige planerar för freden”, föredrag, Referat
av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 45, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6,
RA. Arne Björnberg, ”Den ekonomiska efterkrigsplaneringen”, FDoN, 2 (944c) s 397.
2.
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framhöll i ett yttrande till statsrådsprotokollet att dess uppgifter var att knyta de pågående delutredningarna till statsmakternas generella mål och ge riktlinjer för det fortsatta planeringsarbetet. En annan och senare uppgift skulle
vara att utmejsla konkreta handlingsplaner. Denna andra etapp avslutades när
kommissionen upplöstes i december 945.8
I en tredje arbetsetapp skulle ett praktiskt handlingsprogram utformas i direkt förbindelse med den faktiska utvecklingen.9 Denna etapp inleddes under
945 och sträckte sig över de första efterkrigsåren. Tidsperioden i fråga kännetecknades av ekonomisk högkonjunktur och brist på arbetskraft, vilket radikalt
förändrade förutsättningarna för den statliga efterkrigsplaneringen.

Kraven på långsiktig planering
I februari 943 ﬁck kvinnosakkunniga uppdraget att planera för kvinnors
framtida förvärvsarbete. Alva Myrdal skrev en PM som underlag för en diskussion kring en utredningsplan, som sedan i stort sett godkändes av de övriga sakkunniga.0 Kvinnosakkunniga överlämnade utredningsplanen till SAK:s
chef Arthur Thomson i mars 943. Där framförde de att kvinnoarbetet borde
behandlas som ett separat problem:
Problemet om den kvinnliga arbetskraftens utnyttjande är utan tvivel endast ett delproblem i det stora sammanhang, som arbetsmarknadskommissionen tagit till sin uppgift att utreda. Det är dock ett betydelsefullt
sådant, som helst bör utredas separat om ock i anknytning till det hela.

8. Proposition 943 nr 365, s 5. Appelqvist 2000, s 8. Björnberg 945, s 255. Harald Nordenson,
”Myrdalskommissionens eftermäle”, Ekonomisk revy,  (946) s 4. Lewin 967, s 245. Erik Westerlind, “Planeringskommissionens avslutande verksamhet”, FDoN, 5 (946) s 97.
9. Hammarskjöld 944, s 3. Björnberg 945, s 45.
0. Kvinnosakk protokoll, 22/2 943 § 3, 5/3 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
. Kvinnosakk utredningsplan angående kvinnoarbetet i efterkrigstiden, 22/3 943, SAK, Abyrån, vol F IVeb: 5, RA.
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I utredningsplanen angavs att det behövde göras en grundlig och klarläggande undersökning om kvinnors arbete, både på lång och kort sikt. Kvinnosakkunniga skulle utreda arbetskraftsförhållandena för kvinnor före och under
kriget, samla in material från andra länder om vilka åtgärder som vidtagits för
att använda kvinnlig arbetskraft och analysera de historiska erfarenheterna av
kvinnligt förvärvsarbete i krigs- och fredskriser. Tillsammans med SAK skulle de utarbeta planer för kortsiktiga åtgärder i samband med krigets slut. De
skulle också göra en långsiktig undersökning om den kvinnliga arbetskraftens
utnyttjande i förvärvslivet.
Alva Myrdal drog upp en plan för hur kvinnornas arbetskraft skulle tillvaratas på längre sikt.2 Hon började med att framföra några allmänna synpunkter på arbetsmarknadens, kvinnornas och familjernas krav. En mer balanserad arbetsdelning mellan könen ansågs främja arbetsmarknaden. Alva Myrdal
angav inte vad hon menade med detta, men säkert var det svårigheterna att
rekrytera kvinnlig arbetskraft till mansdominerade och krigsviktiga företag.
Detta problem hade uppstått till följd av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnokraven gällde rätten att fritt få välja yrke och utbildning och få
en god utkomst. Att bryta könsmönstren i arbetslivet skulle med andra ord
gynna både arbetsmarknadens och kvinnornas intressen. Familjekraven var
att manlig och kvinnlig arbetskraft inte blev lokaliserade till olika orter, samt
att kvinnor inte hindrades att sköta hem och familj. Kvinnors yrkesutbildning måste uppmuntras och de borde i första hand välja yrken och utbildning
som de även hade nytta av i hemarbetet. Deras återkomst till arbetsmarknaden måste underlättas. De gifta kvinnornas deltagande i arbetslivet var viktigt
för Alva Myrdal. Enligt henne var deras plats inte uteslutande i hemmet, utan
även på arbetsmarknaden.
Ett inslag i den långsiktiga planeringen skulle vara att beakta vilka arbetsområden som var bäst lämpade för kvinnor med hänsyn till deras olika anlag och
erfarenheter. Alva Myrdal utgick delvis från att kvinnor hade speciﬁka anlag och
erfarenheter, som gjorde dem till en annan sorts arbetskraft än män. Kvinnor
2. Kvinnosakk utredningsplan, 22/3 943, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
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ansågs lämpliga för traditionellt kvinnliga uppgifter, som vid denna tid alltmer
överﬂyttats från det enskilda hemmet till samhället i stort. De hade exempelvis
erfarenheter av hemproduktion och produktion av konsumtionsvaror.3 Samtidigt påpekade hon att kvinnor hade fallenhet för exempelvis precisionsarbeten,
det vill säga att de även lämpade sig väl för traditionellt manliga yrken. Vidare
tog hon med i beräkningen att nya verksamhetsgrenar kunde uppstå och att en
expansion var att vänta på vissa håll, där traditionen inte som på andra områden
redan skapat en arbetsdelning mellan män och kvinnor.
För att åstadkomma allt detta föreslog Alva Myrdal institutionella och organisatoriska åtgärder i form av utbildningsmöjligheter, yrkesvägledning och
arbetsförmedling, facklig organisation och åtgärder för att anpassa kvinnors
förvärvsarbete till deras familjeuppgifter. Det är tydligt att kvinnosakkunniga inte bara ville planera för en eventuell arbetslöshet bland kvinnorna, utan
också för att öppna kompetens- och karriärmöjligheter för kvinnor och integrera dem i arbetslivet. Då måste strategiskt långsiktiga principer beaktas likaväl som dagsaktuella problem på arbetsmarknaden.
Kvinnosakkunniga enades om att följa dessa riktlinjer och avsäga sig uppdraget om SAK skulle göra förbehåll av principiell vikt.4 I maj 943 skrinlades dock
planerna på att utreda långsiktiga arbetsmarknadsfrågor för kvinnor. Kommissionen uppgav att frågan, i den mån den rörde dess uppgifter, skulle behandlas
i samband med övriga planeringsfrågor.5 Kvinnosakkunniga gavs enbart i uppdrag att utreda frågan om kortsiktiga hjälpåtgärder för kvinnliga arbetslösa.
SAK:s arbetsuppgifter var betydligt vidare i fråga om manlig arbetskraft. I
fredsplaneringen angavs fem övergripande utredningsuppgifter: Friställning av
manlig arbetskraft, friställning av kvinnlig arbetskraft, ökade sysselsättningsmöjligheter för manlig arbetskraft, omfattningen av den friställda arbetskraftens
automatiska återgång till tidigare sysselsättning, nödvändiga hjälpåtgärder och
I en artikel i Yrkeskvinnan 942 skrev Alva Myrdal att ”ﬂickorna med förhandsrätt” kunde kräva dessa arbetstillfällen ”därför att de har ärvda traditioner om hemproduktion och ärvd
kunskap om vad konsumtionen kräver”. Alva Myrdal, ”Återuppbyggnadsarbetet och vi: Nya
samhällskrav och nya yrken”, Yrkeskvinnan, 9 (942b) s 6, YKR, vol Ö 4 A :2, RA.
4. Kvinnosakk protokoll, 5/3 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
5. Skrivelse till kvinnosakk från SAK, 6/5 943, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
3.
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sysselsättning av friställd kvinnlig arbetskraft. Att döma av utredningsplanen
skulle SAK enbart undersöka friställande av kvinnlig arbetskraft i samband med
inskränkning inom rustningsindustrin och andra krisbehovsområden. Motsvarande studie för manlig arbetskraft omfattade även friställning genom demobilisering och inskränkning inom skogsbruket. Kvinnosakkunnigas uppdrag var
begränsat till att utreda sysselsättning av friställd kvinnlig arbetskraft. SAK skulle däremot i samråd med näringslivsorganisationer och särskilda sakkunniga utreda ökade sysselsättningsmöjligheter för manlig arbetskraft inom exportindustrin, vid statliga och kommunala anläggningsarbeten, genom investering i
industriella byggnader och anläggningar samt inom byggnadsindustrin.6 Det
rörde sig alltså enbart om att planera för att lösa kvinnornas arbetslöshetsproblem i sammanhang med männens inom den större industrin och i krisorganen.
Det handlade inte om att lösa sysselsättningsproblemen inom andra arbetsfält
och inte om att vidga kvinnors verksamhetsområden.

Utredningen mötte kritik från kvinnohåll
Under hösten 943 hade kvinnosakkunniga överläggningar med kvinnliga experter och kvinnliga representanter för fackliga organisationer och skilda verksamhetsområden. Detta för att ge bredd och tyngd åt förslaget om lämpliga hjälpformer för kvinnlig arbetskraft. De diskuterade en rad skilda förslag till yttrande
innan de i slutet av november 943 lämnade in en slutlig version till SAK:s ordförande Arthur Thomson.7 Alva Myrdal gav språklig form åt yttrandet, men
6. PM ang fredsberedskapsplaneringen, 4/4 943, SAK, Kanslisekt/Adm detaljen, vol B V: 2,
RA. Se även Björnberg 944b, s 67. Den 27 maj 943 uppdrog ﬁnansministern åt SAK att verkställa alla undersökningar om friställelse av arbetskraft. Se VPM till statsrådet och chefen för
Kungl ﬁnansdepartementet angående medverkan av SAK vid utredningar av ekonomiska problem, sammanhängande med omställningen efter ett vapenstillestånd, 20/4 943; Waste Lingren, PM angående fredsberedskapen, 7/7 943, SAK, A-byrån, vol Ö : 2, RA.
7. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer för kvinnlig arbetskraft vid en mera omfattande arbetslöshet, 23/ 943, SAK, A-byrån, vol F IVea:  alternativt F IVeb: 6, RA.
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innehållet var ett samlat resultat av konferensdeltagarnas synpunkter och förslag, samt av interna diskussioner bland de kvinnosakkunniga.8 Det var inte
självklart att uppdraget skulle fullföljas. De snäva utredningsdirektiven väckte
en kritikstorm från de experter som deltog i förhandlingarna med kvinnosakkunniga i början av november 943.9 Disa Västberg och Alva Myrdal anslog tonen för konferensen när de introducerade deltagarna i SAK:s direktiv och sitt eget
förslag till yttrande. De beklagade att uppdraget avgränsats till att föreslå kortsiktiga åtgärder under en arbetslöshetskris och inte mer konstruktiva, långsiktiga åtgärder.20 Socialdemokraten Eva Wigforss framhöll då att utredningens reducering till ett ärende om kortsiktiga åtgärder var orimlig:
Kvinnorna ha endast under krigstid möjlighet att hävda sig på arbetsmarknaden, och det är icke önskvärt, att deras krav skola få träda tillbaka, när det gäller att planera för normalare tider.2

8. Kvinnosakk protokoll, 30/9 943 § 3, 5/ 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
9. Kvinnosakk protokoll, / 943, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Dessa var Karin Kock,
Eva Wigforss, Ingrid Osvald, Elvira Wedberg-Larsson, Sigrid Ekendahl, Viola Sandell och Vivan Lindquist. Karin Kock var docent i nationalekonomi och Eva Wigforss medlem av SSKF:s
verkställande utskott. Ingrid Osvald var statens inspektris för lanthushållsskolorna och en av ledamöterna i 94 års befolkningsutredning. Hon var folkpartist och blev 947 byråchef i Överstyrelsen för yrkesutbildning och ledamot av riksdagens första kammare. Tobaksindustriarbetareförbundets Elvira (Viran) Wedberg-Larsson blev från 948 vice ordförande i LO:s kvinnoråd.
Sigrid Ekendahl hade en gedigen facklig erfarenhet inom Hotell- och restauranganställdas förbund. Hon utnämndes 947 till LO:s första kvinnliga ombudsman. Samma år valdes hon till
ordförande i LO:s kvinnoråd. Under större delen av 940-talet var hon socialdemokratisk ledamot av riksdagens andra kammare. Viola Sandell var ombudsman i hembiträdesförbundet
94-47 och arbetsförmedlingsassistent i Karlstad 948, senare inspektör där. Hon var socialdemokrat och från 953 ledamot av riksdagens andra kammare. Vivan Lindquist var assistent i
SAK och anställd på Stockholms stads arbetsförmedling. Hamrin-Thorell 969, s 20. Norberg,
Tjerneld och Asker 988, s 326. Anders Norberg & Björn Asker,Tvåkammarriksdagen 1867-1970:
Band 4, Stockholm 994, s 437. Hulda Flood, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige,
Stockholm 959, personregister. SOU 943: 25, s 490.
20. Kvinnosakk protokoll, / 943 §  och 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
2. Ibid § 4, s 3.
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Hon ville att kvinnosakkunniga skulle föreslå mera långsiktiga åtgärder och inleda yttrandet med de viktiga frågorna om vidgade arbetsfält för kvinnor. Som
en reaktion på kritiken framkastade Alva Myrdal förslaget att de skulle kräva
att den begränsade utredningen ﬁck utföras på annat håll än av SAK:s sakkunniga. Disa Västberg mildrade dock kritiken genom att uppvärdera de mindre,
men positiva förslagen och tyckte att uppdraget skulle slutföras trots de snäva
ramarna. De kunde inte lämna de kvinnor som blev arbetslösa i ovisshet. Man
måste planera för en möjlig arbetslöshet både bland männen och kvinnorna.
Arbetsförmedlaren Vivan Lindquist konstaterade att utredningen genom begränsningen blivit en betydelselös fråga, som männen kunde rycka på axlarna
åt eller skjuta åt sidan. Även LO-kvinnorna Sigrid Ekendahl och Elvira Wedberg-Larsson vände sig mot den snäva utredningen. Ändå var de av uppfattningen att den skulle slutföras. Den slutliga lösningen blev något av en kompromisslösning, som alla kunde acceptera. Efter förslag av Eva Wigforss och
Karin Kock lade kvinnosakkunniga in reservation mot direktiven i början av
utredningen och förnyade kraven på en långsiktig planering. Utöver kortsiktiga hjälpåtgärder föreslog de även mer långsiktiga åtgärder i form av vidgade
fält för kvinnlig arbetskraft och bättre utbildningsmöjligheter för unga kvinnor under en arbetslöshetsperiod.22
Den hårda kritiken från kvinnornas sida berodde till en del på att SAK:s
chef Arthur Thomson tidigare gjort ett uttalande i Yrkeskvinnan. Detta uttalande hade gett intrycket att kvinnosakkunniga skulle få större befogenhet att
handlägga ärendet. I februari 943 frågade yrkeskvinnorna honom vad som
skulle hända med den kvinnliga reservarbetskraften efter kriget. De motsatte sig inte att den enskilda kvinnan måste lämna sin plats i industrin när den
individuella inkallade mannen återvände, men det fanns inga skäl att kvinnor
som kollektiv drevs från yrket. Thomson svarade att faran med rådande lönevillkor var att arbetsgivarna skulle föredra den billigare kvinnliga arbetskraften
och att männen självfallet inte ﬁck förlora sina arbeten för att de gjorde militärtjänst. Yrkeskvinnorna frågade då om inte någon procent av de kvinnor
22. Ibid s 5f. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer,
23/ 943, s 2, 0ﬀ och 3ﬀ, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
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som fått industriell beredskapsutbildning kunde tas i anspråk vid övergången
från krigs- till fredsekonomi, eftersom dessa borde vara lätta att ta i direkt anspråk. På detta svarade Thomson att frågorna anförtrotts kvinnosakkunniga.23
Hans svar tolkades uppenbarligen som ett löfte om en långsiktigare planering
av nya arbets- och utbildningsmöjligheter för kvinnor.

Tre strategier
Inom kvinnosakkunniga (och YKR) kan man urskilja tre strategier för att förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden: professionaliseringsstrategin, brytarstrategin och den statsfeministiska strategin. Professionaliseringsstrategin avsåg att förbättra den existerande arbetsmarknadssituationen, det
vill säga att professionalisera traditionellt kvinnliga yrken och få dessa att värderas högre. Brytarstrategin hade till syfte att förändra det faktiska utgångsläget. Det gällde att luckra upp könsuppdelningen på arbetsmarknaden genom
att öppna nya möjligheter för kvinnor att lämna typiska kvinnoyrken och ta
sig in på mansdominerade områden av arbetsmarknaden. Den statsfeministiska strategin syftade till att bana väg för kvinnor på nya och expanderande arbetsområden vid sidan av de traditionellt manliga yrkena.24
Professionaliseringsstrategin handlade i första hand om att öppna utbildnings- och befordringsmöjligheter för kvinnor inom det husliga arbetet och
det kvinnliga jordbruksarbetet, konserv- och pappersindustrin. Brytarstrategin och den statsfeministiska strategin artikulerade Disa Västberg i september 943, då kvinnosakkunniga konfererade med fackföreningskvinnor samt
kvinnliga tjänstemän från SAK och lokala arbetslöshetskommittéer.25 Hon framhöll att kvinnorna på arbetsmarknaden skulle stöta på vissa problem under en
23. Kvinnosakk protokoll, / 943 § 4, s 5, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. H-e, ” SAK:s chef
om den kvinnliga beredskapen: Tjänsteplikt eller frivillighet?”, Yrkeskvinnan, 2 (943) s 3f, YKR,
vol Ö 4 A :2, RA.
24. Rönnbäck 996, s 24 och 44. De två första strategierna användes också av LO:s kvinnoråd. Waldemarson 998, s 6.
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kommande arbetslöshetsperiod och att de i viss mån måste beredas möjligheter till sysselsättning på nya, men inte traditionellt manliga arbetsområden.
Detta för att inte skapa konﬂikter mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden.26 För denna linje ﬁck sakkunniga också stöd hos samtliga konferensdeltagare, som betonade att det var en framkomligare väg för kvinnor att få tillträde
till nya yrkesområden utan att krocka med de manliga arbetsmarknadsintressena. Samtidigt rådde enighet om att kvinnor så långt det gick skulle söka behålla sina platser på de områden, där de vunnit insteg under kriget.27
Karin Kocks synpunkt på förslaget var mer inriktat på att skaﬀa kvinnor tillträde till de traditionellt manliga yrken, som under kriget öppnats för
dem. Hon framförde därför till kvinnosakkunniga att de skulle vara modigare när det gällde att tillvarata kvinnors utbildnings- och anställningsmöjligheter inom yrkesområden, som de tidigare i praktiken inte haft tillträde till. De
borde lyfta fram erfarenheterna från kriget, att kvinnor hade lämplighet och
förutsättningar för yrken som tidigare varit helt eller delvis stängda för dem.28
Kvinnosakkunniga hörsammade uppmaningen, men deras betoning kom att
ligga på en planering för välfärdsstaten och för nya kvinnoyrken. De snäva utredningsdirektiven från SAK verkade här direkt återhållande på strategin att
bryta könsbarriärer på arbetsmarknaden. Det uppfattades på kort sikt som
orealistiskt att bedriva denna strategi med framgång.
För kvinnosakkunniga innebar planeringen för kvinnlig arbetskraft något
av ett strategiskt vägval, som handlade om var det fanns störst utsikter för dem
att påverka. Om de valde att helhjärtat satsa på att få in ﬂer kvinnor i exempelvis den klassiskt konjunkturkänsliga verkstadsindustrin riskerade de att ham25. Kvinnosakk protokoll, 6/9 943, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Konferensdeltagarna
var Margareta Nordström (SAK), Ellen Johnsson (Svenska beklädnadsarbetareförbundet), Edith
Lindblom (Sveriges kontoristförening), Viola Sandell (Hembiträdesföreningarnas centralkommitté), Iris Ahlberg-Gustafsson (Metall), Hulda Lövgren (Stockholms arbetslöshetskommitté),
Helga Johansson (Försvarsverkens civila personals förbund) och Erna Pettersson (Göteborgs arbetslöshetskommitté).
26. Kvinnosakk protokoll, 6/9 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
27. Ibid § 6.
28. Kvinnosakk protokoll, / 943 § 4, s 4, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
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na i konﬂikt med de manliga intressena på arbetsmarknaden.29 SAK var starkt
präglat av SAF:s och LO:s starka ställning mot vilka kvinnors strategier kunde
stå sig ganska slätt. Dess lojalitet och verksamhet var i första hand riktad mot
de manliga löntagarnas behov. Ur de beslutande kommissionsmännens synvinkel fanns det två olika problem med kvinnlig reservarbetskraft. Det ena var
att kvinnorna skulle konkurrera ut männen med sina låga löner. Det andra,
nära sammanﬂätat, var att de gifta kvinnorna skulle ta brödet ur munnen på
männen och familjeförsörjarna på arbetsmarknaden. Strategin att skapa nya
kvinnoyrken blev en utväg ur det dilemma som löneskillnaderna mellan könen ihop med familjeförsörjaridealet förorsakade.
Det var också för att undgå schismer mellan förvärvs- och hemarbetande
kvinnor som denna strategi ﬁck en mer framträdande roll i deras efterkrigsplanering. De gifta männens arbetstillfällen var inte uteslutande ett manligt intresse. Alla hemmafruar var beroende av sina mäns inkomster och eftersom många
kvinnor tänkte sig en framtid som husmödrar stödde de vanligtvis normen om
mannen som familjeförsörjare.30 Disa Västberg framförde i ett tal inför arbetarrörelsens kvinnor vid denna tid åsikten att den enskilde inkallade soldaten måste få återvända till sitt arbete när freden kom. Det var orättvist om hans uppoﬀrande arbete i fosterlandets tjänst skulle utmynna i arbetslöshet efter kriget. Men
det var också strategiskt att ha denna inställning, då motsatsen skulle innebära
att både männen och hemmafruarna opponerade sig mot de förvärvsarbetande kvinnorna. Däremot accepterade hon inte att män i allmänhet skulle ha ensamrätt till vissa yrken och att kvinnor som kvaliﬁcerat sig för detta arbete skulle utestängas för att ge plats åt nyrekryterade unga män.3 Detta krav framfördes
från kvinnosakkunniga i yttrandet till SAK.32 Det var svårt att göra anspråk på
29. Ur sysselsättningspolitisk synpunkt betraktades verkstadsindustrin som det strategiskt
viktigaste området. Se t ex SOU 945: 54, s 64-86, 90-00 och 09f.
30. Wiberg 944, s 64. Waldemarsson 998, s 70.
3. Disa Västberg, ”Kvinnorna, arbetet, samhället” och ”Kvinnorna och arbetsmarknaden”,
odat talmanus, troligen från 944, DV, vol 2, ARAB.
32. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943,
s 5, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA. Se även Gunvor Boman, Kvinnlig reservarbetskraft, odat
PM, troligen från 943 och Iris Wallin, Kvinnorna inom industrien under krisen, odat PM, troligen från 944, ibid.
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fullt ekonomiskt medborgarskap utifrån ett begränsat och kortsiktigt perspektiv på kvinnors arbete. Under de rådande omständigheterna uppfattades ett sådant krav som ett hot mot enighetstillståndet i landet och de långtgående samförståndssträvandena på den svenska arbetsmarknaden.
Strategin att skapa nya arbeten för kvinnor var dessutom förankrad i den
internationella federationen av yrkeskvinnor och inom socialdepartementet,
som var ansvarigt för arbetsmarknadspolitiken. Socialminister Gustav Möllers
medarbetare Per Nyström sa i sitt inledningsföredrag på YKR:s konferens i maj
943 att en ”allmän regel är nog att nya yrken, där det ﬁnns risker att ta men också chanser att vinna, är lättare framkomliga än de i samhällslivet redan infogade”.33 Han pekade själv på hemarbetets och boendets rationalisering.
De sakkunnigas val att förorda strategin att skapa nya yrken för kvinnor
inom expanderande samhällsområden var i allra högsta grad taktiskt betingat
av hänsyn till rådande normer och ideal inom socialdemokratin. De sakkunniga hade att ta hänsyn till den socialdemokratiska kvinnorörelsens egen sociala bas med ett mycket stort antal husmödrar och till det rådande genusförhållandet med den starka manliga familjeförsörjarnormen.

Den statsfeministiska strategin
Det utredningsuppdrag som de sakkunniga fått av Arthur Thomson präglades
i de långsiktiga frågorna framför allt av de förvärvs- och yrkesarbetande kvinnornas särskilda intressen samt av de allmänpolitiska strävandena att skapa
bättre levnadsförhållanden. En expansion av nya verksamhetsområden skulle
skapa nya yrken och professionella utrymmen för kvinnor.
Det är alltså de sakkunnigas mening, stödd av erfarenheterna hos rådfrågad sakkunskap, att en sådan höjning av levnadsstandarden, som
33. Per Nyström, ”Vidgade fält för kvinnlig arbetskraft”, Yrkeskvinnan (riksupplaga), 3 (943)
s VI, YKR, vol Ö 4 A :2, RA.
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en fredsomställd produktion skulle inrikta sig på, komme att medföra
starkt ökade anspråk på kvinnlig arbetskraft, framför allt inom sådana
arbetsområden som kunna betecknas som service.34

Kvinnosakkunnigas främsta strategi inför efterkrigstiden låg i linje med den som
Alva Myrdal var med om att lägga upp för både den svenska och internationella
federationen av yrkeskvinnor. Den gick ut på att tillvarata möjligheterna till yrkesutbildning och ta reda på inom vilka nya och expansiva yrkesområden, som
fackutbildad och yrkeskunnig kvinnlig arbetskraft kunde väntas få störst användning efter kriget. I centrum för intresset stod kvinnornas ekonomiska likaberättigande och välfärdsstatens behov av kvaliﬁcerad arbetskraft.35
Kvinnosakkunniga hävdade att framtida behov pockade på en snar lösning
och föreslog i första hand vad de kallade en målmedveten utbildningsverksamhet på området för service. De betonade att det fanns många arbetsuppgifter på
bostadsbyggandets område och talade sig varma för en utbildningsverksamhet
för inredningsarkitekter.36 Bostadsproduktionens ekonomiska betingelser och
sysselsättningsmöjligheter var föremål för en särskild utredning av Alf Johansson (kanslichef hos statens byggnadslånebyrå) och de bostadssociala åtgärderna
hörde till en av efterkrigstidens viktigaste frågor. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram var sysselsättningspolitikens tvåfaldiga motiv att ge arbete och inkomster
åt de arbetslösa och utföra nyttiga ting med socialpolitiska eﬀekter.37 Överhuvudtaget bär yttrandet en omisskännlig prägel av det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet. Det är inte så konstigt med tanke på att Alva Myrdal satt i
Arbetarrörelsens efterkrigsråd och hade en osedvanligt stark position när det
gällde det idémässiga innehållet i utredningen om lämpliga hjälpformer. Kvinnosakkunniga föreslog att kvinnor kunde arbeta med ”bostadsservice”, som in34. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
35. Se kapitel 7.
36. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
37. Bostadsproduktionens förutsättningar efter ett vapenstillestånd. Intagen i serien Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering I (SOU 944:7). Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 94.
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rednings- och rationaliseringskonsulenter och rådgivare i bruk av gas, elektricitet och annan teknisk utrustning i hemmet. Det senare förslaget var hämtat från
den ledande kraften bland de kvinnliga ingenjörerna i England, Caroline Haslett, även ordförande i den engelska federationen av yrkeskvinnor. Haslett talade om att kvinnor skulle få stora framtidsmöjligheter som ingenjörer för elektriska installationer i hemmen och till hemmens tjänst.38
Kvinnosakkunniga framhöll att man i god tid måste organisera utbildning
inom det sociala verksamhetsområdet för att kunna tillvarata de möjligheter
till sysselsättning som generellt antogs ﬁnnas där. Det rådde redan brist på kvaliﬁcerade sjuksköterskor, tandläkare, socialarbetare, daghemsföreståndarinnor,
tandtekniker och tandsköterskor. Denna bristsituation skulle förvärras om den
sociala omvårdnaden expanderade. De tryckte särskilt på behovet av ökad social hemhjälp och ﬂer distriktssköterskor. Vidare underströks att många nya arbetsfält skulle öppna sig i samband med att folktandvården byggdes ut och barnavårdscentralernas och den skolhygieniska verksamhetens arbete expanderade.
Detta skulle komma i kölvattnet efter redan fattade beslut eller om föreslagna
reformer blev verklighet. Inom en snar framtid skulle det också uppstå ett behov av ﬂer utbildade socialarbetare, av värdinnor vid hemgårdar och kollektiva bostadsformer, av personal vid daghem och lekskolor, av rådgivare i uppfostringsfrågor, skolpsykologer, sjukhuslärarinnor, arbetsledare för konvalescenter
på sjukvårdsinrättningar, yrkesrådgivare, ungdomskonsulenter, köksföreståndarinnor och av dietassistenter på olika typer av anstalter, vid skolor och på arbetsplatser. Kvinnosakkunniga föreslog att unga kvinnor i stor omfattning skulle få
utbildning inom dessa yrkesområden under en arbetslöshetsperiod. Vidare att
utbildningsbidrag skulle fungera som ett statligt instrument för att styra in kvinnor på verksamhetsområden med brist på kvaliﬁcerad arbetskraft. Det var i betydligt mer återhållsamma ordalag som de planerade för kvinnors arbete och utbildning inom typiska mansyrken.

38. ”Caroline Haslett, elektriciteten och kvinnorna”, Yrkeskvinnan, 2 (943) s III-IV (riksupplaga), YKR, vol Ö4 A:2, RA. Myrdal 942b, s 4f.
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Brytarstrategin
Kvinnosakkunniga ansåg att beredskapsårens positiva erfarenheter av att anställa kvinnor som konduktörer på spårvägar och bussar, samt i expeditionsarbete av olika slag inom kommunikationsväsendet, skulle vara vägledande
för att inte återigen stänga dessa områden för kvinnor. De förutspådde en efterkrigstida expansion av olika transport- och kommunikationstjänster, där
kvinnor kunde få arbete utan att konkurrera med kvarvarande män.39 De föreslog även att kvinnor skulle ges möjlighet att arbeta som förmän på ladugårdar, traktorskötare och mjölkbedömare.40 Av taktiska skäl avstod de från att
ta med vissa mansdominerade yrken i yttrandet. Strax innan det lämnades in
till SAK framfördes nämligen inom sakkunniga argumentet att man inte skulle
nämna de manuella arbetsgrenarna inom byggnadsfacket. Detta kunde väcka
irritation och skapa en ﬁentlig inställning till hela yttrandet.4 Det gällde att få
sagt det man ville utan att reta de beslutande kommissionsmännen – ett tecken på att kvinnosakkunniga förhandlade utifrån en underordnad position .
Allmänt sett pläderade de för att via yrkesutbildning få in kvinnor i fack med
manlig dominans. De framförde önskemålet att alla yrkesskolor i fortsättningen öppnades för både kvinnor och män även i praktiken. Formellt hade kvinnor rätt till utbildning i yrkesskolorna, men inom en del kurser antogs de bara
om inte tillräckligt många män anmält sig. Eftersom det visat sig att kvinnor var
särskilt lämpade för mekaniska precisionsarbeten borde de i större utsträckning
skolas till sådana yrken. Samma sak gällde lärlingsanställning inom vissa branscher. Kvinnosakkunniga underströk att den arbetsvilja och den erfarenhet som
kvinnorna demonstrerat i SAK:s omskolnings- och beredskapskurser borde användas så att de kunde få fortsätta i de nya yrkena efter en tillfällig omställningskris. Deras åsikt var att arbetskraftsrekryteringen enbart borde villkoras av mäns
39. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
40. Ibid s 2.
4. Kvinnosakk protokoll, 5/ 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
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och kvinnors lämplighet för olika yrken. I slutet av yttrandet framhävdes att de
ledande inom fackföreningsrörelsen var väl medvetna om den vitala kapacitet
som kvinnorna under kriget visat inom typiskt manliga yrken.42

Makten över arbetsmarknadsstatistiken
I ledande kvinnokretsar rådde det också missnöje med tillgänglig arbetsmarknadsstatistik. Såg man till denna så tycktes inte krigsåren ha satt några större
spår för kvinnors del, siﬀermässigt skedde knappt någon ökning alls av antalet kvinnliga industriarbetare.43 I januari 944 trycktes en statistisk undersökning, som jämförde industrins arbetskraftsförhållanden den  september 939
med samma datum 943.44 Den tillhörde en av de första utredningar som publicerades under samlingsrubriken ”Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering” och kom därför att hamna i efterkrigsdiskussionernas mitt.
Regeringen hade uppdragit åt SAK att tillsammans med Industriens utredningsinstitut utreda frågan om industrins arbetskraftsförhållanden under och
efter kriget. Av undersökningen kom det fram en del intressanta siﬀror rörande kvinnlig arbetskraft i industrin.
SAK:s

utredning av industrins arbetskraftsförhållanden

SAK:s undersökning byggde på enkäter som besvarats av industriföretagen och
gällde endast anställningen av arbetskraft inom industrier som sysselsatte mer
än 50 personer.45 Den visade att det totala antalet kvinnliga industriarbetare
42. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s 4f,
SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6; Kvinnosakk protokoll, 3/8 943 § 2, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
43. Kvinnosakk protokoll, / 943 § 4, s 3, 5 och 6, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s  och 3f, SAK,
A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
44. Industriens arbetskraftsförhållanden /9 939-/9 943. Intagen i serien Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering I (SOU 944:7). Sammanfattning av undersökningsresultaten
vad kvinnlig arbetskraft beträﬀar s 5-7 och tabeller s 2-43. Se även Overud 2005, s 57ﬀ.
45. I vissa fall omfattade undersökningen även mindre mekaniska verkstäder. Ibid s 9 och .
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varken minskat eller ökat mellan 939 och 943. Antalet industriarbeterskor
uppgick 939 och 943 till 93 233 respektive 93 332.46 Det hade emellertid skett
stora förskjutningar inom detta antal. Kvinnorna hade ﬂyttat från en industri till en annan. Av undersökningen framgår exempelvis att antalet kvinnliga arbetare ökat med 5 52 inom malmbrytning och metallindustri och minskat med 4 206 inom textil- och beklädnadsindustri. Även om de sysselsatta
kvinnliga industriarbetarnas absoluta antal inte förändrats sedan krigsutbrottet hade deras relativa andel av det totala antalet sysselsatta industriarbetare
ökat: från 23,6 till 24,5 procent. I fråga om antalet sysselsatta manliga arbetare hade däremot en minskning med några procent ägt rum. Omsättningen av
kvinnlig arbetskraft hade varit mycket livlig inom industrin. Undersökningen visade att om antalet arbetare den  september 943 sattes till 00, var antalet nyanställningar under tiden  september 939 till samma datum fyra år senare 50 för kvinnliga mot 06 för manliga arbetare. Av de anställda kvinnliga
industriarbetarna 943 hade 47 539 eller 5, procent nyanställts efter krigsutbrottet (för männen 37,0 procent). När det gällde de kvinnliga industriarbetare som nyanställts sedan 939, var 90,3 procent under 40 år och 29,2 procent
under 20 år (för manliga industriarbetare 83,0 och 2,9 procent). Av de kvinnliga arbetare som var anställda i industrin 943 och var nyanställda efter 939
kom 55, procent från andra yrken. Krigsårens tillskott till den större industrin
var 26 000 kvinnliga arbetare. Av dessa kom 600 från jordbruket, 3 500 från
handel och samfärdsel, 3 000 från husligt arbete och resten, 9 200, var ungdomar som inte tidigare haft någon anställning.
Vilka slutsatser som skulle dras av SAK:s tabeller kom att stötas och blötas
i oﬀentlig debatt och i olika politiska fora. Här vill jag anknyta till socialforskaren Sten Johansson, som utgår från att den oﬃciella statistiken har två huvudfunktioner; att ingå i underlaget för statsmakternas bedömningar och beslut och att bidra till underlaget för verklighetsuppfattningarna i det oﬀentliga
rummet. De som kan bestämma verklighetsuppfattningarna i det oﬀentliga
rummet behärskar en mycket viktig del av den samlade makten i samhället,
46. Den kvinnliga förvaltningspersonalen inom den större industrin hade däremot ökat med
5 768 eller 39,7 procent (för männen 2, procent). SOU 944:7, s 7.
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de har ett ”problemformuleringsprivilegium”. Detta privilegium tillkommer
dominerande grupper i samhället. Ledande skikt riktar strålkastarna på de
egna verksamheterna. Det är deras egna göranden och låtanden som analyseras, räknas och mäts.47 På kvinnohåll befarades att SAK:s siﬀror för kvinnornas
stagnerande antal inom industrin skulle tas till intäkt för slutsatsen att inget
hänt och att det därför inte fanns någon arbetslöshetsrisk för kvinnorna.

Ida Fischer och den kvinnliga yrkesinspektionen
I februari 944 tog kvinnosakkunniga upp SAK:s sysselsättningssiﬀror för den
kvinnliga arbetskraften inom industrin. Dessa stämde inte överens med yrkesinspektionens motsvarande statistik,48 som visade att antalet kvinnor ökat
i arbetslivet under tiden 938-942. Ida Fischer, som efterträtt Kerstin Hesselgren som statens yrkesinspektris 934, redogjorde för yrkesinspektionens siﬀror. Antalet kvinnor hade ökat med omkring 50 000 på de arbetsställen, som
yrkesinspektionen inspekterat mellan 938 och 942. Denna ökning berodde
till viss del på en vidgad inspektionsverksamhet. Hon påpekade att SAK:s och
yrkesinspektionens statistik visserligen inte skilde sig nämnvärt åt när det gällde industrin, men att kvinnlig arbetskraft ökat så markant inom andra yrkesområden att en större undersökning var nödvändig.49
I mars 944 lämnade kvinnosakkunniga in en preliminär sammanställning
av yrkesinspektionens statistik till SAK och en skrivelse, där de krävde att undersökningarna gjordes tillräckligt breda och djuplodande för att blottlägga de stora riskområdena för kvinnlig arbetskraft. Det betonades att yrkesinspektrisen
och yrkesinspektörerna fått intrycket att antalet kvinnor stigit och att kvinnor
arbetade på ﬂera arbetsplatser, som tidigare endast anställt manlig arbetskraft.50
47. Sten Johansson, ”Makten över statistiken”, i Johansson 99, s 9-24.
48. Kvinnosakk protokoll, /2 944 § 4, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
49. Kvinnosakk protokoll, 4/2 944 § 2-3, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Se även Overud
2005, s 62.
50. Skrivelse från kvinnosakk till SAK, 5/3 944, s  och 6, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Ida
Fischer, ”De kvinnliga arbetarna och efterkrigsplaneringen”, Hertha, 3 (944) s 53-54. Se även
Overud 2005, s 62.
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Enligt yrkesinspektionens siﬀror hade antalet anställda kvinnor inom industrin (inklusive förvaltningspersonal) ökat med omkring 26 200 mellan den sista december 938 och 942. Kvinnosakkunniga menade att detta modiﬁerade
SAK:s slutsats om att antalet industriarbeterskor stått stilla sedan krigsutbrottet.
Yrkesinspektionens uppgifter gick dock inte helt att jämföra med SAK:s undersökningsresultat, bland annat för att de omfattade ﬂer arbetsområden och en
annan undersökningsperiod. De förklarade skillnaderna med att även små företag med mindre än 50 anställda räknats med i yrkesinspektionens siﬀror. Denna
faktor talade för att även mindre arbetsplatser skulle ingå i SAK:s beräkningar.5
Vidare framhöll de sakkunniga att man på grundval av SAK:s resultat inte kunde dra slutsatsen att det saknades anledning till oro för kvinnorna i industrin.
Kvinnorna hade vandrat från textil- och beklädnadsindustrin till metallindustrin. Risken för omﬂyttningsarbetslöshet för kvinnornas del måste tas med i planerandet av arbetslöshetsåtgärder.
Sakkunniga pekade också på yrkesinspektionens uppgifter om kvinnors sysselsättning inom andra arbetsområden än industrin, i synnerhet bank-, restaurang- och hotellbranscherna. Förhållandena för kvinnlig arbetskraft hade här
förändrats avsevärt och borde därför ingå i SAK:s bedömningar. Yrkesinspektionens statistik tydde på en ökning med 2 500 inom handel, 2 380 i post- och telefontjänst, 6 05 i restauranger, 2 270 på tvättinrättningar, kontor och regementenas civila avdelningar. Kvinnosakkunniga befarade att dessa yrkesgrenar skulle
drabbas av arbetslöshet efter kriget. Deras huvudpoäng var att kvinnlig arbetskraft använts mycket mer i förvärvslivet under beredskapsåren än förut.52
Syftet med skrivelsen var att vidga referensramarna för efterkrigsplaneringen. Statsmakterna skulle utgå från den oﬃciella arbetsmarknadsstatistiken när
de bedömde arbetslöshetsriskerna för olika grupper och bestämde vilka frågor som skulle utredas. Därför blev det viktigt för kvinnosakkunniga att visa
att det kvinnliga lönearbetet ökade under krigsåren, framför allt i industrin.
5. Till skillnad från SAK:s undersökning visade yrkesinspektionens statistik också en ökning
av antalet textil- och beklädnadsindustriarbeterskor. Skrivelse från kvinnosakk till SAK, 5/3
944, s 3, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
52. Ibid s 6.
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De hävdade att det i grunden krävdes betydligt radikalare och mer långtgående ambitioner för att lösa kvinnornas problem på arbetsmarknaden. I sitt tal
om kvinnornas insatser i fredsplaneringen, vid KBK-konferensen den 0 mars
944, sade Alva Myrdal att freden varken kunde eller skulle innebära en återgång till 939 års förhållanden.
Ingen automatisk omskruvning till de relationer mellan manligt och
kvinnligt arbete, som då rådde, kan komma till stånd, varför frågan
ingalunda är löst med ett konstaterande av, hur stort arbetsdeltagandet från kvinnornas sida var då och är nu – frågan gäller framtiden och
där ”blir” det inte bara på ena eller andra sättet utan där kan vi genom
medvetna åtgärder i viss mån bestämma över förhållandena.53

Vid denna tidpunkt hade planeringskommissionen nyss tillsatts och nu
gjordes förnyade ansträngningar från kvinnoorganisationerna att erövra ett
problemformuleringsprivilegium i det oﬀentliga statliga rummet.

Planeringskommissionen54
I februari 944 tillsattes alltså planeringskommissionen med Gunnar Myrdal
som ordförande och Karin Kock som huvudsekreterare. Socialdemokraterna,
högern, folkpartiet och bondeförbundet fanns representerade. I kommissionen
satt också företrädare för arbetsmarknadens parter, export- och hemmamarknadsindustrierna, handeln och jordbruket.55 Kvinnoorganisationerna lämnade
i februari 944 en skrivelse till ﬁnansminister Ernst Wigforss med krav på ytterligare kvinnorepresentation för husmödrar och industriarbeterskor.56 Enligt
en okänd skribent i Hertha motiverade redaktören för en socialdemokratisk
53. Alva Myrdal, ”Kvinnornas insatser i fredsplaneringen”, föredrag, Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944”, s 52, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
54. För KEEP:s uppgifter, sammansättning, centrala personer, arbetssätt etc se vidare Appelqvist 2000, kap 4.
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dagstidning ”den minsta möjliga doseringen kvinnor” i planeringskommissionen med orden: ”Här gäller det sakligt arbete och inte känslosvammel och för
övrigt fanns det inga av de föreslagna kvinnorna, som fyllde måttet”.57 Hösten 944 tillgodosågs kravet på en representant för de många husmödrarna, då
Eleonor Lilliehöök ersatte en av folkpartiets representanter.58
Gunnar Myrdal hade som ordförande en osedvanligt stark position, både
vad gällde personkontakterna inom kansliet och tankeinnehållet i förslagen.
Kommissionen kom i folkmun att kallas för ”Myrdalskommissionen”. Karin
Kock var en annan central och dominerande aktör i planeringskommissionen och spelade en viktig roll när det gällde att utforma dess betänkanden.59
Det hade en mycket stor betydelse för de organiserade kvinnorna, då Karin
Kocks förmåga att kombinera ekonomisk sakkunskap med ett kvinnopolitiskt perspektiv gav större tyngd åt deras krav.60 Alva Myrdal och Eva Wigforss
55. Appelqvist 2000, s 9 och 2. Björnberg 945, s 255ﬀ. Ohlson 958, s 5. Nordenson 946,
s 4. Näringslivet företräddes av SAF:s ordförande Gustaf Söderlund (v ordf ), Industriförbundets
ordförande Ernst Wehtje (h), Torsten Hérnod (Svenska Cellulosa AB) och Fagerska bruks Hjalmar Åselius. Fackföreningsrörelsen representerades av LO:s förste ordförande August Lindberg,
Metalls ordförande Oscar Westerlund och Byggnads ordförande John Grewin. Förutom fackrepresentanterna tillhörde följande medlemmar socialdemokratin: riksdagsledamöterna Gunnar
Myrdal, Allan Andersson och John ”Kinna” Ericsson (direktör i SAK), redaktören Karl Fredriksson, ombudsmannen Sven Andersson, KF:s organisationschef Mauritz Bonow, nationalekonomen Karin Kock och landshövding Rikard Sandler. Sex av ledamöterna hade ingått i AEK. Riksdagsledamöterna E A Gustafson och Erik von Heland tillhörde bondeförbundet. Högerpartiet
representerades av Gösta Liedberg och Harald Nordenson. Folkpartiet företräddes av riksdagsmannen Waldemar Svensson och den tillträdande partiledaren Bertil Ohlin. Dessa ersattes hösten 944 av riksdagsman O E Sandberg och Eleonor Lilliehöök.
56. KUM:s protokoll 8/ 949 § 2, bilaga 2: ”KUM”, FBF, vol Ö: , RA.
57. ”Den tillbakavisade handen”, Hertha, 3 (944) s 50.
58. Eleonor Lilliehöök hade varit en av rådgivarna när det liberala efterkrigsprogrammet
skrevs. Ohlin 975, s 78.
59. Appelqvist 2000, s 2ﬀ, 32f och 42.
60. Historikern Kirsti Niskanen har analyserat hennes stora vetenskapliga undersökning
Kvinnoarbetet i Sverige från 938 som ett uttryck för en ”feministisk empiristisk” kunskapsstrategi. Med det avses att Kock utgick från existerande nationalekonomisk teori, men ställde frågor utifrån ett kvinnopolitiskt perspektiv. Kirsti Niskanen, ”Kvinnopolitiskt engagemang
i könsneutral vetenskap – Karin Kocks könsteoretiska analys under 930-talet”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 3-4 (200) s 0-7. Se vidare Kirsti Niskanen, (pågående), Nationalekonom och
kvinna: Karin Kock i vetenskap och kvinnopolitik mellan 1920- och 1950-talen.
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stod dessutom genom äktenskap i direkt förbindelse med framstående personer i planeringskommissionen och det ansvariga ﬁnansdepartementet. Gunnar Myrdal och Ernst Wigforss var politiskt radikala och hade gett politiskt
stöd åt Kvinnoarbetskommitténs arbete på 930-talet.6
Planeringskommissionens uppgift blev att sammanställa utredningsresultaten men vidare, och främst, att utforma en målsättning och allmänna riktlinjer för den framtida politiken. Enligt Örjan Appelqvist kom planeringskommissionen i praktiken att fungera som mellanled mellan förvaltning och
riksdag jämte regeringen. Den var en slags skuggregering som hade till uppgift
att forma den långsiktiga politiken, till skillnad från samlingsregeringen som
måste fokusera på att lösa de dagsaktuella frågorna.62
Appelqvist har visat att depressionsfarhågorna inte hade en särskilt stor betydelse vid problemformuleringen och att kommissionen i sin verksamhet behandlade såväl praktiska åtgärder av akut natur och övergångstidens problem
som långsiktiga efterkrigsfrågor. De förra stod i centrum för intresset under första hälften av dess drygt ettåriga verksamhet, de senare under andra hälften.63
Planeringskommissionen spelade fram till november 944 en huvudroll
i den ekonomisk-politiska diskussionen. Därefter förde den inte bara en avtynande tillvaro, utan dess verksamhet karakteriserades också av politiska meningsmotsättningar. Socialisterna ville ha statsingripanden, medan de borgerliga motsatte sig sådana och krävde full rörelsefrihet för näringslivet. En annan
klar skiljelinje gällde om fredsplaneringen skulle inrikta sig på en period långt
fram i tiden eller inom en kort tidsrymd. De borgerliga partierna ansåg att
planeringskommissionen endast skulle undersöka kortsiktiga problem som
hörde till omställningstidens svårigheter, medan socialdemokraterna menade att man även skulle utreda och diskutera långsiktiga problem. Appelqvists
slutomdöme är att kommissionen startade som den nationella samlingens exekutivorgan, men blev arbetarrörelsens.64
6. Niskanen 200, s 3. Frangeur 998, s 07. Äktenskap kan vara en betydelsefull resurs när det
gäller kvinnors kontakter och nätverk; se t e x Andersson 200, s 290f och Nilsson 996, s 6.
62. Appelqvist 2000, s 8f. Jfr Lewin 967, s 254.
63. Appelqvist 2000, s 26f. Björnberg 945, s 257. Nordenson 946, s 4. Appelqvist, s 20.
64. Appelqvist 2000, s 20 och 4f. Se även Nordenson 946, s 3ﬀ och Lewin 967, s 254.
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Karin Kocks kartläggning av arbetsmarknaden
Karin Kock skrev i mars 944 en PM med rubriken ”Kartläggning av arbetsmarknaden”.65 Den innehöll en sammanställning av färdiga arbetsmarknadsundersökningar och annan arbetsmarknadsstatistik. I promemorian ringade
hon in olika arbetsmarknadsområden, som inte kartlagts och vars framtida
sysselsättningsläge behövde utredas. De förberedande efterkrigsutredningar
som ﬁnansdepartementet satt igång täckte inte alla områden av arbetsmarknaden. En av planeringskommissionens uppgifter blev att komplettera dessa
genom att göra egna utredningar och initiera sådana på andra håll. SAK gavs i
uppdrag att undersöka arbetskraftsförhållandena inom ett antal yrkesgrupper,
som fortfarande inte utretts.66
Karin Kock påtalade att handeln inte behandlats i samband med de tekniska efterkrigsutredningarna. Hon bedömde att handelns sysselsättningsläge under
och efter kriget måste undersökas, då de handelsanställda utgjorde en mycket stor
kår. Planeringskommissionen kom också att göra en egen undersökning om handelssektorn.67 Vidare föreslog hon att analysen av den industriella arbetsmarknaden skulle kompletteras med studier av den mindre industrin och hantverket, där
utvecklingen kunde se annorlunda ut än inom storindustrin.68 Huvudskälet till
att planeringskommissionen senare kom att göra en specialbearbetning av kommerskollegii industristatistik var just att de ville belysa sysselsättningsförändringarna i småindustrin mellan åren 939 och 943.69
65. Karin Kock, ”Kartläggning av arbetsmarknaden”, 20/4 944, KEEP, nr 86, vol 20, RA. Karin
Kock hade redan i november 943 efterlyst en kartläggning av arbetsmarknaden på en konferens
med kvinnosakkunniga. Kvinnosakk protokoll, / 943 § 4, s 4, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
66. SOU 945: 54, s 9. Här redogörs för arbetsmarknadsundersökningarnas omfattning och
utförande på sid 9-24.
67. Karin Kock, ”Kartläggning av arbetsmarknaden”, 20/4 944, s 22f, KEEP, nr 86, vol 20,
RA. SOU 945: 54, s 22. För KEEP:s belysning av läget på handels område se SOU 945: 54, s 22f.
68. Karin Kock, ”Kartläggningen av arbetsmarknaden”, 20/3 944, s 7ﬀ, KEEP, nr 86, vol
20, RA.
69 SOU 945: 54, s 2. Sysselsättningsförändringarna i industrien mellan åren 939 och 943.
Intagen i serien Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering X: Sysselsättningsundersökningar (SOU 945: 3).
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I maj 944 besvarade Erik Bohlinder den skrivelse som kvinnosakkunniga
två månader tidigare ställt till SAK i frågan. Han framhöll då att yrkesinspektionens siﬀror inte sade något om sysselsättningsutvecklingen inom industrin.
I korthet hävdade han att yrkesinspektionen inte hade några uppgifter om antalet sysselsatta arbetare inom industrin vid vissa tidpunkter. Dessa uppgifter
avsåg vanligtvis arbetskraftsförhållandena vid yrkesinspektionens senaste inspektion av respektive företag.70 Trots tillbakavisandet av yrkesinspektionens
statistik tillmötesgicks kraven på att ta med den mindre industrin i bedömningarna av industrins sysselsättningsutsikter.
Karin Kock underbyggde kvinnosakkunnigas gjorda antaganden med kunskaper i form av fakta och statistik. Hon visade utifrån SAK:s undersökning att
det inte bara rörde sig om ett litet omﬂyttningsproblem för kvinnlig arbetskraft
inom storindustrin. Att döma av SAK:s rapport hade 26 000 av de cirka 48 000
kvinnor som nyanställts där under kriget tidigare inte varit anställda inom andra industrier. De ﬂesta nyanställda kvinnor fanns inom textil- och beklädnadsindustrin. Denna industri sysselsatte 939 omkring 48 000 kvinnor. Fyra år senare hade den anställt 2 000 nya kvinnliga arbetare och samtidigt förlorat mer
än 4 000. Karin Kock menade att många gifta kvinnor lämnade sina arbeten
inom textil- och beklädnadsindustrin, i första hand för att återvända till hemmen. De skulle vilja återgå till sitt arbete vid en arbetslöshetskris. Under krigsåren hade 26 000 kvinnor tagit steget in i industrin, men det var lika många
som hade lämnat den. Enligt Karin Kock visade siﬀrorna att det inte fanns något tomrum som arbetslösa kvinnor kunde återvända till. Det var ekonomin
som avgjorde om permitterade kvinnor kunde återvända till hemmen, arbetstillgången om de kunde återgå till sina gamla yrken och möjligheterna till omskolning om de kunde byta jobb. Trots att det totala antalet kvinnor inte förändrats inom industrin existerade alltså ett arbetslöshetsproblem för kvinnlig
arbetskraft. Det var inte bara så att under- och överskottet av arbetskraft kunde
ﬁnnas på olika platser, utan det hade även skett omﬂyttningar mellan olika arbeten. En återgång skulle knappast äga rum automatiskt, då kvinnorna skulle
knytas mer och mer till det nya arbetet, allteftersom kriget fortskred.7
70. Erik Bohlinder, ”PM angående den kvinnliga arbetskraften inom industrien”, 6/5 944,
KEEP, nr 86, vol 20, RA.
7. Karin Kock, ”Kartläggningen av arbetsmarknaden”, 20/3 944, s 0 och 4ﬀ, KEEP, nr 86,
vol 20, RA.
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När Ryno Lundquist, ledamot av SAK och överdirektör i Överstyrelsen för
yrkesutbildning, i juni 944 föredrog frågan om yrkesutbildning för arbetslösa inför planeringskommissionen frågade Karin Kock om de kvinnor, som
under kriget utbildats i verkstadsarbete, skulle få tillträde till eventuella utbildningskurser för arbetslösa verkstadsarbetare vid en fredskris. Hon använde
argumentet att kvinnliga arbetare utomlands visat sig mycket lämpade för en
del mekaniska verkstadsarbeten. Lundquist replikerade då att det var de olika industriernas behov av kvinnlig arbetskraft som avgjorde hur många kvinnor som skulle få komma in på kurserna och tillade att det var mindre riskfyllt att ordna kurser i olika typer av husligt arbete.72 Karin Kock hade tidigare
uppmärksammat att sysselsättningsförhållandena i det husliga arbetet under
och efter kriget inte berörts i de tekniska efterkrigsutredningarna.73 Det var på
hennes initiativ som planeringskommissionen gav SAK uppdraget att utföra en
utredning om hemarbetet och dess arbetskraftsproblem.74
Karin Kock lyckades dock inte få till stånd en separat undersökning om
kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Under en diskussion mellan planeringskommissionens 4:e och 6:e delegationer vid ett sammanträde i augusti 944
underströks att kvinnors arbete inte skulle hanteras som en egen fråga, utan tas
upp i anslutning till vart och ett av de arbetsmarknadsfrågor som skulle behandlas.75 Däremot ﬁck kvinnoorganisationerna se delar av sina mer långsiktiga idéer
förverkligade. I augusti 944 hemställde planeringskommissionen att ﬁnansministern skulle ge SAK i uppdrag att utreda de permanent tjänstgörande lottornas
och övriga kvinnliga krigsfrivilligas sysselsättningsläge under och närmast efter
kriget. Detta skedde med hänvisning till en skrivelse från de kvinnliga yrkesföreningarna, där det påpekades att SAK inte tagit med dessa yrkesgrupper i sin
72. KEEP:s diskussionsprotokoll, 6/6 944, KEEP, nr 86, vol 26, RA.
73. SOU 945: 54, s 24.
74. KEEP:s plenarsammanträdesprotokoll, 4/4 944 nr 3 § 6, KEEP, nr 86, vol , RA.
75. Protokoll fört vid sammanträde med planeringskommissionens 4:e och 6:e delegationer, /8
944 § 2, KEEP, nr 86, vol 26, RA. Det förberedande arbetet var fördelat på ett antal specialdelegationer. Appelqvist 2000, s 24f. Nordenson 946, s 5f. Björnberg 945, s 256. Delegation 4 (för arbetskraftens rörlighet mm) och delegation 6 (för kontantverksamheten). KEEP, nr 86, vol , RA.
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undersökning om försvarsmaktens personal.76 Karin Kock kunde också i samarbete med kvinnosakkunniga integrera principiella ståndpunkter och krav i
planeringskommissionens arbetsmarknadsutredningar.

Långsiktiga principer och krav fästs på papper
Planeringskommissionen tog upp de frågor som föll under utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken i ett betänkande om vissa arbetsmarknadsfrågor från
juni 945. Det första målet för arbetslöshetspolitiken uppgavs vara att bereda nyttigt arbete åt all arbetslös arbetskraft och öka produktionen för att skapa en högre levnadsstandard.77 Det gällde att främja arbetskraftens rörlighet
och anpassningsförmåga genom utbildning. Ur både individens och produktionens synpunkt ansågs det motiverat att undanröja de hinder som minskade arbetskraftens ﬂyttning mellan olika yrken och platser. Ur kvinnornas synpunkt tedde sig könsuppdelningen av arbetsmarknaden som ett av de mest
allvarliga rörlighetshindren, vilket framgår av följande citat.
Även om utvecklingen sedan länge gått mot en successiv ökning av kvinnornas arbetsområden, äro dock kvinnorna fortfarande hindrade i sin yrkesrörlighet genom mekaniskt verkande skrankor på arbetsmarknaden.
Mera allmänt kan man tala om en delvis genomförd könsuppdelning av
arbetsmarknaden, i det att vissa arbetsuppgifter huvudsakligen förbehållas åt män och vissa åt kvinnor, medan åter i andra uppgifter såväl kvinnlig som manlig arbetskraft utnyttjas, ehuru vanligen icke under fullt fri
76. Skrivelse från de stora kvinnoorganisationerna till planeringskommissionen, juli 944, KEEP,
nr 86, vol 4, RA. Skrivelse från KEEP till statsrådet och chefen för ﬁnansdepartementet, 22/8 944,
ibid. Se SAK:s statistiska undersökning om Yrkes- och utbildningsförhållanden m.m. beträﬀande
långtidstjänstgörande lottor och övriga kvinnliga krigsfrivilliga. Intagen i serien Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering X: Sysselsättningsundersökningar (SOU 945: 3).
77. Betänkande den 29 juni 945 angående vissa arbetsmarknadsfrågor. Intagen i serien Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering XI: Framställningar och utlåtanden från Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering 4 (SOU 945: 36), s 6.
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konkurrens på lika villkor mellan könen. Man skulle kunna säga att det
å ena sidan ﬁnnes yrken, för vilka männen i genomsnitt äro mer lämpade än kvinnorna, exempelvis emedan de fordra en fysisk styrka som kvinnor i regel icke besitta, medan å andra sidan vissa yrken lämpa sig bättre för kvinnor, exempelvis de vårdande yrkena. Men däremellan ﬁnnes
det en rad av yrken, om vilka man icke kan säga att de à priori lämpa sig
bättre för det ena eller andra könet. Inom denna grupp är efterfrågan på
kvinnlig arbetskraft på grund av bristande möjligheter till utbildning,
traditionsbundenheten m.m. mera begränsad än efterfrågan på manlig
och kvinnornas yrkesrörlighet därför mindre. Individuella skiljaktigheter
i fråga om de egenskaper, som fordras för dessa yrken, äro i regel större
än skillnaderna mellan könen, vilket betyder, att vissa kvinnor äro mera
lämpliga än vissa män. Men likväl förfar man som om den genomsnittliga underlägsenhet hos kvinnorna som föreﬁnnes - eller som man i brist
på systematiska undersökningar dock tror föreﬁnnes - skulle återﬁnnas
hos nästan varje enskild kvinna. Detta gäller såväl intellektuella som manuella arbeten.78

Resonemanget om att arbetsmarknaden var segregerad efter kön kan härledas till den breda ekonomiska och sociala analys av kvinnors arbete och löner, som genomfördes av Karin Kock (och Alva Myrdal) i Kvinnoarbetskommitténs regi.79 Planeringskommissionen gav ﬂera exempel på både enklare och
kvaliﬁcerade industriarbeten, som var reserverade för män trots att de även
lämpade sig för kvinnor. Det var till exempel mycket ovanligt med kvinnliga
arbetare vid mekaniska verkstäder och gjuterier, skeppsvarv, snickeri- och möbelfabriker, instrument- och urtillverkning (trots att precisionsarbeten ansågs
lämpa sig bättre för kvinnor). Kommissionen påpekade att den proportionella
78. Ibid s 2f.
79. I denna hade arbetsmarknadens uppdelning efter kön blivit vetenskapligt belagd med
hjälp av en omfattande empirisk undersökning. Niskanen 200. Se även Alva Myrdal, ”Den
nyare tidens revolution i kvinnans ställning”, i Alva Myrdal m ﬂ, Kvinnan, familjen och samhället, Stockholm 938, s .
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andelen arbeterskor vid större mekaniska verkstäder ökat från fyra till sex procent under beredskapstiden. I de krigförande länderna hade kvinnlig arbetskraft tagits i anspråk i ännu större utsträckning. Där hade det också visat sig
att kvinnor lämpade sig väl för ﬁnmekaniskt arbete, svetsning och elektriskt
installationsarbete. Resonemanget har en omisskännlig prägel av Karin Kocks
synsätt. Det fanns också med ett argument, som Alva Myrdal och YKR redan
940 framfört i sin skrivelse till SAK om krisen och kvinnornas arbetsmarknad.
De hade inför efterkrigstiden rekommenderat en utökning av antalet kvinnor
inom krigsviktiga industrier för att förhindra att problem med arbetskraftsbrist uppkom om det blev ett nytt krig. Vidare hade de använt argumentet att
ha kvinnor som en arbetskraftsreservoar.
Ur krigsberedskapssynpunkt är det ett olämpligt förhållande, att sådana industrier, som äro av särskild betydelse vid krig eller krigsfara i så
övervägande grad äro ‘manliga’ och av denna anledning just vid sådana tillfällen i betydande utsträckning måste skifta personal. Under det
andra världskriget ha vi erfarit, hur svårt det är att på kort sikt utbyta manlig personal i sådana industrier mot kvinnlig sådan. I den mån
den begränsade användningen av kvinnlig arbetskraft i denna produktion icke betingas av andra skäl än blott traditionella, är det angeläget,
att kvinnlig personal i ökad utsträckning utnyttjas för ändamålet. De
kvinnor, som på grund av giftermål lämna hithörande industrier, skulle utgöra en reserv, som efter kort träning skulle kunna rycka in som ersättare för till militärtjänst inkallade män.80

Kommissionen menade att problemet med arbetskraftens rörlighet till största delen var av långsiktig natur eller åtminstone för stort för att kunna lösas
kort efter kriget.
I utredningen tog man även upp olika praktiska åtgärder som kunde vidtas
med en gång, däribland frågor som rörde en utbyggnad och eﬀektivisering av
den oﬀentliga arbetsförmedlingen, yrkesvägledningen och yrkesutbildningen
80. SOU 945: 36, s 3f.
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(inte minst under arbetslöshetstider). Kommissionen menade att ”irrationella
faktorer” begränsade kvinnors yrkesrörlighet. Dessa faktorer kunde hänföras
till både yrkesvägledning och yrkesutbildning. Kommissionen betonade därför vikten av en förutsättningslös rådgivning i yrkesvägledningen för kvinnor
och att den inte utan vidare ﬁck utgå från den rådande genusuppdelningen på
arbetsmarknaden.8 Planeringskommissionen föreslog en utbyggnad och förbättring av jordbruksutbildningen, den husliga utbildningen, yrkesundervisningen för industri och hantverk samt den förberedande yrkesutbildningen i
vanliga skolor. I det sammanhanget underströks betydelsen av att inte bidra
till att bevara könsuppdelningen på arbetsmarknaden i oförändrat skick.
Av stor vikt är vidare, att alla anordningar för yrkesutbildning, icke
bara såsom hittills med få undantag skett, öppnas även för kvinnor
utan att dessa även positivt uppmuntras att använda dem. Såsom förut
påpekats föreligger eljest den risken, att ett ytterligare utbyggt yrkesutbildningsväsende kan medverka till att konservera en irrationell könsuppdelning på arbetsmarknaden.82

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har visat på de åsiktsskillnader som förekom mellan SAK och dess
kvinnosakkunniga när det gällde de senares uppdrag i den statliga fredsplaneringen under hela året 943. SAK ansåg att uppgiften skulle vara att kortsiktigt
planera för en eventuell arbetslöshet bland kvinnor, medan sakkunniga även ville utreda kvinnors långsiktiga problem på arbetsmarknaden. Anledningen var
att det förelåg meningsskiljaktigheter i fråga om till vad krigsårens arbetsmarknad skulle omställas. För kvinnorna i SAK betydde krigsslutet att något nytt skulle byggas, det vill säga att kvinnor efter kriget skulle integreras på arbetsmarknaden och på traditionellt manliga platser. För SAK skulle det däremot innebära
8. Ibid s 26.
82. Ibid s 3.
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en återgång till 930-talets genusarbetsdelning. Det handlade om att planera för
den kvinnliga arbetskraften inom den större industrin och i krisorganen, inte
om att utvidga kvinnors arbets- och utbildningstillfällen. I kommissionen befästes den traditionella genusarbetsdelningen av de snäva ramar som sattes för utredningen om kvinnoarbetet i efterkrigstiden. Kvinnosakkunniga sökte via den
kvinnliga yrkesinspektionen tänja på utredningsramarna. De ville komplettera
SAK:s utredning av industrins arbetskraftsförhållanden och utöka arbetsmarknadsundersökningarna till att omfatta andra områden än industrin och krisorganen. Detta för att synliggöra riskerna för kvinnlig arbetslöshet och sätta kvinnors förvärvsarbete högre på den politiska agendan.
Långsiktigt föreslogs yrkesutbildning för de allra ﬂesta unga kvinnor vid en
eventuell arbetslöshetskris. Kvinnosakkunniga framhöll att kvinnliga elever i
högre grad än tidigare borde bli antagna vid vissa lärlings- och yrkesskolor eller företagens egna utbildningskurser. Vid denna tid var i princip all yrkesutbildning öppen för kvinnor. Rent konkret hörde det dock till ovanligheterna
att kvinnliga elever togs emot vid traditionellt manliga yrkesskolor.83 De hävdade att ﬂer kvinnor borde utbildas för precisionsarbeten inom industrin, då
det under kriget visat sig att de varit skickliga på detta. Vidare hävdade de att
kvinnor som utbildats inom industrin skulle få fortsätta i de yrken som öppnats för dem, trots att kurserna syftat till att utbilda dem till reservarbetskraft i
händelse av krig eller allmän mobilisering. För denna linje sökte de också stöd
hos kvinnor inom fackföreningsrörelsen, i byråkratin, inom expertisen och i
andra yrkes- och kvinnoorganisationer.
Hade Karin Kock fått råda över de förslag som lades fram till SAK hade en
starkare tonvikt lagts vid att tillvarata de vinster i yrkeshänseende som gjorts under kriget. Men kvinnosakkunniga var väl medvetna om att de till följd av rådande familjeförsörjarideal och ”kvinnolöner” skulle möta hårt motstånd från
fackföreningsmän, som fruktade att manliga arbetare och familjeförsörjare skulle bli utkonkurrerade av kvinnorna. Denna strategi skulle också skapa konﬂikter mellan hemmafruar och yrkeskvinnor. Därför kom de i första hand att lita
83. Kyle 979, s 24.
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till en målmedveten politisk utbyggnad av kommunal och statlig verksamhet
i samband med genomförandet av efterkrigstidens välfärdsprogram. För dem
tycks det ha varit viktigare att välja sådana lösningar som var möjliga, snarare än
att genomföra vad de helst ville. Den lösning kvinnosakkunniga såg i skapandet
av nya och expanderande yrken för kvinnor gick hand i hand med strävandena
att på längre sikt åstadkomma ”full sysselsättning” och ”höjd levnadsstandard”
– två principer som på ett övergripande plan förenade de politiska partierna.84
Redan under 930-talet hade socialdemokratins tongivande företrädare, särskilt
Ernst Wigforss och Gustav Möller, gett både ogifta och gifta kvinnor erkännande som en viktig arbetskraft för den framväxande välfärdsstaten.85
Planeringskommissionen var mer lyhörd för kvinnornas önskemål än SAK
och långsiktiga efterkrigsfrågor intog en ganska framträdande plats i dess arbete. Att Karin Kock var huvudsekreterare i planeringskommissionen var ytterst
betydelsefullt. Hennes kartläggning av arbetsmarknaden gjorde att sysselsättningsutvecklingen inom industrin utreddes närmare och att handel och husligt arbete blev föremål för undersökningar.
Karin Kock låg säkert bakom de feministiskt färgade principuttalandena
i betänkandet om vissa arbetsmarknadsfrågor. Där sattes kvinnornas långsiktiga krav och mål på pränt, som att den traditionella genusarbetsdelningen
begränsade kvinnors yrkesrörlighet och därför inte borde reproduceras inom
yrkesvägledningen och yrkesutbildningen. Likaså argumentet om att de krigsviktiga industrierna aldrig skulle ha dränerats på arbetskraft när männen låg i
beredskap om de varit ”kvinnliga” till lika stor del som ”manliga”. Efterkrigsplanerarna lyfte fram att den främsta lärdom som kunde dras av rustningsindustrins rekryteringssvårigheter under kriget, var att man borde se till att det
84. De politiska partierna var principiellt eniga om att socialpolitiska åtgärder var berättigade, men i praktiken hade de vitt skilda åsikter om hur dessa skulle betalas och vilka administrativa strategier som var lämpliga för att nå de socialpolitiska målen. Rafael Lindqvist, ”Den
svenska välfärdsstatens utveckling – några huvuddrag”, i Bengt Furåker (red), Välfärdsstat och
lönearbete, Lund 989, s 30ﬀ. Alla politiska partier anslöt sig till principen om den fulla sysselsättningen, men motiven, strategierna och de reella ambitionerna för att nå målet om full sysselsättning varierade. Leif Johansson, ”Arbetsmarknadspolitiken”, i Furåker 989, s 64ﬀ.
85. Frangeur 998, s 359.
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anställdes så många kvinnor där som möjligt under fredstid - då skulle man
inte få så stora problem med arbetskraftsbrist om det blev krig. Kvinnor som
lämnade industrin på grund av giftermål skulle på så sätt kunna utgöra en reservarmé, som vid behov kunde rycka in som ersättare för inkallade män. Karin Kock drev således i sitt arbete för planeringskommissionen de långsiktiga
kraven på större rörlighet för kvinnor och en uppluckring av genusuppdelningen på arbetsmarknaden. Dessa krav lyckades inte kvinnosakkunniga få
gehör för inom SAK och dess ledning.
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5. Kortsiktiga
strategier inom den
statliga efterkrigsplaneringen
I detta kapitel analyseras den statliga planeringen för kvinnors framtida förvärvsarbete från 943 till 947. Tyngdpunkten ligger på det strategiskt kortsiktiga från kvinnosakkunnigas och Karin Kocks sida. Syftet är att undersöka
i vad mån de lyckades påverka utformandet av den statliga efterkrigsplaneringen under de sista åren av andra världskriget och vad som hände med deras
krav och strategier under de två åren efter kriget. Genom att den ekonomiska
utvecklingen blev mer gynnsam under efterkrigstiden än den förutspåtts bli
gavs nya förutsättningar för kvinnors förvärvsarbete och handlingsutrymme.
Kvinnor ﬁck större möjligheter att behålla och ﬂytta fram sina positioner på
arbetsmarknaden. Vilka uttryck tog sig detta inom SAK? Kom efterkrigstidens
arbetskraftsbrist att få någon betydelse för planeringen av landets framtida behov av och tillgångar på kvinnlig arbetskraft?

Arvet från mellankrigstiden och aktuella krav
Vid denna tid omfattade den statliga och statsunderstödda hjälpverksamheten för arbetslösa tre skilda linjer: arbetslinjen, understödslinjen och åtgärder
vid ungdomsarbetslöshet. Arbetslöshetshjälp enligt den första linjen bestod
. Detta kapitel bygger delvis på Almgren & Norrbin 2000, Almgren 2000 och Nina Almgren, ”Husligt arbete eller metallarbete? Kvinnosakkunniga och Statens arbetsmarknadskommission i Sverige 946-947”, i Askegård, Bosdotter och Misgeld 2002, s 6-75.
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i huvudsak av statliga och statskommunala beredskapsarbeten med öppna marknadslöner. Hjälpformen för den andra var kontanta understöd med
statsbidrag (dagunderstöd och hyreshjälp), som betalades ut genom arbetslöshetsnämnder om de hjälpsökande arbetslösa inte kunde erbjudas arbeten.
Den tredje linjen innebar att både unga och vuxna arbetslösa kunde ges yrkesutbildning (inklusive vidareutbildning och omskolning). Yrkesutbildning
i samband med arbetslöshet var ett arv från mellankrigstiden. Det låg i linje
med den rådande arbetslöshets- och arbetsmarknadspolitiken att i första hand
vidta hjälpåtgärder som syftade till att ge sysselsättning åt arbetssökande arbetslösa. Kontanta understöd betraktades som en sista utväg.2
Generellt hade de fackligt och politiskt aktiva kvinnorna dåliga erfarenheter från första världskrigets slut och depressionen på 930-talet. De befarade
att en opinion mot gifta kvinnors rätt till arbete skulle uppkomma igen och
att arbetslösa kvinnor automatiskt skulle omplaceras till hushållsarbete utan
omskolning.3 De var väl medvetna om att arbetslöshetsperioder aktualiserade kravet på att främst gifta kvinnor skulle lämna arbetsmarknaden och inte
ta de arbetstillfällen som borde förbehållas manliga familjeförsörjare. Dessa
krav gällde mera kvaliﬁcerad teoretisk och praktisk utbildning och rätt till
allmänna tjänster, inte typiska kvinnoyrken inom hem och sjukvård.4 Under
mellankrigstidens arbetslöshetskriser verkar husligt arbete ha fungerat som ett
slags universalmedel för att minska arbetslösheten bland kvinnor. Arbetslöshetsåtgärder som statliga och statskommunala reservarbeten och, senare, beredskapsarbeten hade nästan uteslutande drivits för män.5
2. SOU 952: 50, s 53ﬀ. Sven Skogh, Arbetets marknad, Stockholm 963, s 262ﬀ. Jonas Olofsson, ”Yrkesutbildning och utbildningspolitik – en inledande översikt”, i Olofsson & Schånberg 2000, s 24f.
3. Se till exempel Alva Myrdals föredrag om kvinnornas insatser i fredsplaneringen. Referat
av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 5, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6,
RA. Se även socialdemokraten Anna Sjöström-Bengtssons inlägg i 943 års riksdagsdebatt om en
statlig efterkrigsplanering. Protokoll 943 FK nr 26, s 47f.
4. Se till exempel Starrin-Reindahl 95, s 99f.
5. Åkerblom, 998, s 9ﬀ. Hermelin 939, s 50ﬀ. Åsa Löfström, Ekonomisk kris och kvinnors
arbete, Umeå 98, s 3.
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Kvinnosakkunniga utredde frågan om kortsiktiga åtgärder för arbetslösa kvinnor för att motverka ett scenario, där samhället och männen löste arbetslöshetsproblemet genom att hindra kvinnorna från att ta förvärvsarbete. De ställde krav
på full likställighet mellan män och kvinnor när det gällde rätt och möjlighet
till beredskapsarbete och arbetslöshetsunderstöd, omskolning och utbildning till
lämpligt yrkesarbete. Samtidigt menade de att kvinnor skulle söka inrikta sig på
nya yrken för att i största möjliga utsträckning undvika direkt konkurrens med
män.6 Dessa principiella synpunkter och krav, samt erfarenheterna från tidigare
arbetslöshetsperioder, styrde uppläggningen av frågan om lämpliga hjälpformer
för kvinnlig arbetskraft.

Arbetslösa hemmafruar?
Under olika tider har staten lagt in skilda betydelser i ordet arbetslös och bedömt riskerna för arbetslöshet olika, beroende på sociala och politiska motiv
samt statsﬁnansernas räckvidd.7 Det kvinnosakkunniga försökte göra var att
inkludera kvinnor i statens arbetslöshetsdeﬁnition så att även de skulle bli föremål för dess åtgärder. De framhöll att inte bara personer som redan ansågs
höra hemma i arbetslivet skulle betraktas som arbetslösa, utan även till exempel hemmafruar som önskade återinträda på arbetsmarknaden. Argumentationen byggde på att hemmafrun var både ideal och verklighet i den genomsnittliga familjen. Vid denna tid hade försörjningstvånget en dominerande
betydelse för kvinnors vilja att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. En
generell förklaring till att kvinnors förvärvsdeltagande stod stilla var de goda
krigskonjunkturerna. Många kvinnor kunde gifta sig och bilda familj. Även
döttrar kunde i större utsträckning än tidigare bo kvar och endast verka i föräldrahemmet, speciellt på landsbygden. Därför hävdade kvinnosakkunniga
att hemmen i Sverige, till skillnad från de i de krigförande länderna, inte skul6. Disa Västberg, ”Kvinnorna, arbetet, samhället”, odat talmanus, troligen från 944, s 2ﬀ;
se även Disa Västberg, ”Kvinnorna och arbetsmarknaden”, odat talmanus, troligen från 944,
DV, vol 2, ARAB.
7. Skogh 963, kap . Lena Eriksson, “Att försörja en försörjare. Statliga insatser vid arbetslöshet under 920-talet”, i Bergman & Johansson 2002, s 52-84.
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le suga upp den stora skaran arbetslösa kvinnor efter kriget. Om det blev en
kris skulle utbudet av kvinnlig arbetskraft snarast öka. Detta motiverade en efterkrigsplanering för kvinnlig arbetskraft. De sakkunniga menade också att en
större kvinnlig arbetslöshet var att vänta än i andra ekonomiska kriser genom
att kvinnor som ersatt inkallade män måste lämna sina platser.8
När kvinnosakkunniga förberedde kortsiktiga hjälpåtgärder måste de förhålla sig till familjen som försörjningsenhet. Visserligen hade en lag om förbud mot att avskeda kvinnor vid giftermål eller barnsbörd införts 939, men
den var inget hinder för att tillämpa behovsprincipen på ransoneringen av arbetet i nödtider.9 Den manliga familjeförsörjarmodellen hade tidigare varit
styrande för den statliga arbetslöshetspolitiken. Under mellankrigstidens arbetslöshetskriser hade de med ”försörjningsbörda” prioriterats vid fördelningen av arbetslöshetshjälp och arbetstillfällen utanför hemmet. Staten och det
omgivande samhället hade som regel, men inte undantagslöst, förutsatt att
de som hade försörjningsplikt var män.0 I efterkrigsdiskussionerna företrädde till och med kvinnliga löntagare åsikten att det kanske var bättre att avskeda de gifta kvinnorna först. Det var mot den bakgrunden som de sakkunniga försökte inkludera hemmafruar och hemmadöttar, som ”behövde” försörja
sig själva eller sina familjer, i samhällets arbetslöshetsdeﬁnition.
Inom socialdemokratins ledning fanns det en viss förståelse för att gifta kvinnors förvärvsarbete var nödvändigt i de lägre klasserna i dåliga tider.
Kvinnor ur arbetarklassen hade sedan länge förvärvsarbetat även som gifta.2
Många gifta kvinnor var till och med ensamma familjeförsörjare och i kristider blev de ännu ﬂer. Kvinnoarbetskommittén hade i slutet av 930-talet framgångsrikt argumenterat för att gifta kvinnor av ekonomiska och lagmässiga
8. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
5, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
9. Frangeur 998, s 324f, 34 och 357.
0. Eriksson 2002. Leif Wegerman, ”Försörjd av sin hustru: Arbetslöshetshjälpen i Stockholm under mellankrigstiden”, i Svanström och Östberg 2004, s 89-2.
. Kvinnosakk protokoll, 6/9 943 § 9, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
2. Lena Sommestad, “Privat eller oﬀentlig välfärd? Ett genusperspektiv på välfärdsstaternas
historiska formering”, Historisk tidskrift, 4 (994) s 68ﬀ. Frangeur 998, s 6 och 20.
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skäl måste ges tillfälle att bidra till familjens uppehälle. Enligt de allmänna
lagbestämmelser som reglerade äkta makars rättsliga förhållanden hade hustrun och mannen försörjningsplikt gentemot varandra och barnen.
I början av 940-talet argumenterade det socialdemokratiska kvinnoförbundet för ﬂer daghemsplatser utifrån framtida nationella arbetskraftsbehov
och dagsaktuella familjeekonomiska behov (ensamstående mödrar eller självförsörjande eller fattiga mödrar).3 Ett tecken på att den rådande synen på
kvinnors arbetsrelaterade rättigheter var restriktiv är att kvinnosakkunniga
rättfärdigade sina krav mer genom att visa på att hemmafruar och hemmadöttrar ”behövde” arbeta om sämre tider tillstötte, än genom att göra det till
en fråga om kvinnors rättigheter. Rätten till lönearbete var kopplad till både
kön, civilstånd, klass och ekonomiskt behov.

Vidareutbildning och omskolning
Kvinnosakkunniga förespråkade omskolnings- och fortbildningskurser för de
kvinnor på kontor och i industrier, som riskerade att drabbas av arbetslöshet efter kriget.4 Denna form för arbetslöshetshjälp förutsatte att de enskilda kvinnornas anlag, förutsättningar och erfarenheter från tidigare anställningar vägdes in,
samt arbetsmarknadsläget och de lokala sysselsättningsförhållandena. Detta var
viktigt att påpeka i och med att de rekommenderade en kursverksamhet inom
husligt förvärvsarbete. Det rådde stor brist på utbildad huslig arbetskraft och
även under en arbetslöshetskris skulle det ﬁnnas gott om arbetstillfällen inom
huslig tjänst. Kvinnosakkunniga reserverade sig dock mot en ensidig hänvisning
av arbetslösa kvinnor till hembiträdesyrket.5 De menade att det skulle få nega3. Carin Hermelin, Kvinnorna i arbetslivet: Kvinnoarbetskommitténs betänkande angående gift
kvinnas förvärvsarbete m.m. i sammandrag, Stockholm 939, s 84f. Frangeur 998, s 63 och 73.
SSKF:s vu-protokoll, 8/2 940 § 3; Skrivelse från SSKF till SAK, 0/0 940; PM angående en undersökning rörande behovet av barnkrubbeplatser m m, SSKF, vol AII: 7, ARAB. Se även kvinnosakk yttrande till SAK över SSKF:s skrivelse till SAK, 8/2 940, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
4. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
3, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
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tiva konsekvenser för både hemmen, barnen och hembiträdeskåren om okunnig och ointresserad arbetskraft hänvisades till husligt förvärvsarbete. Arbetsförmedlingslagens ”gyllene regel” att arbetsgivaren erhåller bästa möjliga arbetskraft
och arbetaren det arbete, för vilket han bäst lämpar sig måste även gälla för kvinnornas del och under arbetslöshetsperioder.6
De sakkunniga lade fram en lösning av svårigheterna att rekrytera hembiträden, som gick ut på att få yrket att värderas högre. Det skulle skapas möjligheter att avancera för hembiträden. Arbetsförmedlingarna skulle prioritera
kursdeltagare med förutsättningar att efter omskolning ingå i en kvaliﬁcerad
hemhjälpskår. Arbetslösa kvinnor skulle omskolas till korttidsarbetare med
egen bostad. Kvinnor skulle kunna rekryteras i högre grad om de omskolades till kvaliﬁcerade och specialiserade yrkesarbetare med möjligheter att få
jobb som liknade deras tidigare sysselsättningar vad gällde anställningsvillkor.
Kvinnor kunde lockas med chanser till avancemang inom den sociala hemhjälpskåren, inom sjukhus, restauranger och andra storhushåll. Kvinnosakkunniga föreslog att åtgärderna också skulle planeras på längre sikt.7

Beredskapsarbeten
För att skapa en vidgad kvinnoarbetsmarknad även om det skulle bli sämre tider drev kvinnosakkunniga linjen att det skulle planeras beredskapsarbeten även
för kvinnlig arbetskraft. De påpekade att kvinnlig arbetskraft i regel inte kunde
hänvisas till byggnads- och anläggningsarbeten och att de försökt hitta nya ar5. Något som särskilt framhölls vid de konferenser som de arrangerade. Kvinnosakk protokoll, 6/9 943 § 3, / 943 § 4, s 6 och 8, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Utredningen av kortsiktiga hjälpåtgärder kom till stor del att bygga på de synpunkter och önskemål som kom fram
på konferensen i september 943. Se även Ida Fischer, ”De kvinnliga arbetarna och efterkrigsplaneringen”, Hertha, 3 (944) s 54.
6. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
4f, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
7. Ibid s 2. Kvinnosakk protokoll, 6/9 943 § 4, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
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betsobjekt, som kunde tänkas organiseras som beredskapsarbeten för kvinnor.8
Först hade de skrivit att de vid planeringen för kvinnorna nästan uteslutande
försökt hitta arbeten, som kunde väntas expandera för att undvika en kollision
med männens arbetsmöjligheter. En omformulering hade gjorts på uppmaning
av Karin Kock, som menade att de inte skulle ”skjuta kvinnornas intressen åt sidan för att inte trampa männen på tårna”.9 Kritiken gjorde avtryck i yttrandet,
men i huvudsak föreslogs beredskapsarbeten inom arbetsområden som ansågs
särskilt lämpade för kvinnor och inte implicerade konkurrens med män om arbete: social förbättring av arbetsmiljön, leksakstillverkning, vissa skogsvårdande
uppgifter, arbete inom textil- och beklädnadsindustri, repareringsservice, tvättoch sömnadsarbeten. Här blev klass- och försörjningsaspekten särskilt tydlig i
förslaget om att frivilligt, obetalt arbete eller lottaarbete skulle överlämnas till arbetslösa kvinnor om det blev en fredskris.
Troligen var den manliga familjeförsörjarnormen, tillsammans med en allmän förväntan att arbetslösa kvinnor skulle ta betalt eller obetalt hemarbete i
krislägen, utslagsgivande för de tillfälliga arbetslöshetsåtgärder som föreslogs.
Det politiska handlingsutrymmet begränsades av att de sakkunniga på kort
sikt måste förhålla sig till rådande genusordning. Det omfattande arbetslöshetsprogrammet behövde dock inte sättas i verket på grund av den högkonjunktur med brist på arbetskraft som inträﬀade. Ändå ﬁnns det skäl att se om
de krav och önskemål som SAK:s kvinnosakkunniga framförde avsatte några
spår i planeringskommissionens betänkanden.

Beredskapsarbeten i princip
Kvinnosakkunnigas förslag om beredskapsarbeten även för kvinnor gjorde avtryck i planeringskommissionens betänkande från juni 945. Man föreslog där
en utredning av frågan om en ökad diﬀerentiering av statliga beredskapsarbe8. Skrivelse från kvinnosakk till SAK angående frågan om lämpliga hjälpformer, 23/ 943, s
7, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
9. Kvinnosakk protokoll, / 943 § 4, s 0, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA.
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ten till vilka arbetslösa skulle kunna hänvisas. En motivering var att det fanns
ett behov av särskilda beredskapsarbeten för kvinnlig arbetskraft vid sidan av
de mer traditionella anläggningsarbeten, som endast avsåg manlig arbetskraft.
Samtidigt konstaterade planeringskommissionen att sysselsättningsproblemet
var mindre för kvinnlig arbetskraft än för manlig. Kommissionen menade att
förhållandena på arbetsmarknaden framstod som bättre för kvinnor än för män
när det gällde tillgången på arbete. Jordbruk och husligt arbete hade inte utsatts
för kraftigare konjunkturvariationer under mellankrigstiden. Många arbetslösa
kvinnor kunde alltid falla tillbaka på husligt arbete och kvinnligt jordbruksarbete om de omskolades för detta. Efter detta följde så ett uttalande om att många
kvinnor trots allt skulle drabbas av arbetslöshet under en depression. Därför
måste även deras arbetsproblem behandlas.20
Det är tydligt att det måste ha funnits olika åsikter i denna fråga. Karin
Kock menade att det avlönade hem- och jordbruksarbetet kännetecknades av
en strukturell avtappning av arbetskraft, som tilltog under högkonjunkturer
och avtog under lågkonjunkturer. Under en depression var det lika orealistiskt
att räkna med hembiträdesyrket som en reservoar för arbetslösa kvinnor som
det var att anta att det betalda jordbruksarbetet skulle fungera som en reservoar för manliga arbetslösa.2 Det var efter hennes föredragning som planeringskommissionen i april 944 ingick med en skrivelse till SAK om hemarbetet och
dess arbetskraftsproblem.22 Denna undersökning kom att ingå i en utredning
om sysselsättningen under och närmast efter kriget, som överlämnades till regeringen i november 945.23

20. SOU 945: 36, s 40. Se även Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s : ”Även för kvinnlig arbetskraft bör vid behov oﬀentliga arbeten beredas”. Löfström 98, s 42. Eriksson 2002, s 67f.
2. Karin Kock, ”Kartläggning av arbetsmarknaden”, 20/4 944, s 24, KEEP, nr 86, vol 20, RA.
22. KEEP:s plenarsammanträdesprotokoll, 4/4 944 nr 3 § 6, KEEP, nr 86, vol , RA.
23. SOU 945: 54.
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Husligt förvärvsarbete –
en reservoar för arbetslösa kvinnor?
I den statliga efterkrigsplaneringen diskuterades framför allt hemmet och sjukvården som reträttplatsen för arbetslösa kvinnor. I april 944 ställde planeringskommissionen frågan till SAK om man i händelse av en krissituation på den
kvinnliga arbetsmarknaden kunde räkna med att det husliga förvärvsarbetet
skulle fungera som en reservoar för arbetskraft, som friställdes från industrin
och andra näringsgrenar.24 Den husliga arbetsmarknaden präglades av en stor arbetskraftsbrist och i diskussionerna om efterkrigstidens arbetsmarknadsproblem
antogs ofta att den skulle suga upp eventuellt arbetslös kvinnlig arbetskraft. Planeringskommissionen ville kartlägga tillgången och efterfrågan på huslig arbetskraft för att få klart för sig om det verkligen fanns en sådan reservoar för kvinnlig
arbetskraft. Man ville inte utsätta sig för risken av felslagna prognoser. Det gällde att utreda om de kvinnor som under kriget övergått från arbete i hem och på
vårdanstalter till industri- och kontorsarbete automatiskt kunde återgå till sina
gamla yrken efter kriget. Direktiven från planeringskommissionen till SAK kan
direkt härledas från Karin Kocks kartläggning av arbetsmarknaden.25
Planeringskommissionen anslöt sig till Karin Kocks prognoser om ett ökat
utbud av kvinnlig arbetskraft på arbetsmarknaden under en krisperiod. Detta
skulle förvärra förhållandena på arbetsmarknaden om de gifta kvinnorna inte
tog husligt förvärvsarbete, där en viss sysselsättningsreservoar syntes existera.26
Ändå bedömdes hembiträdesyrkets egenskap som arbetsreservoar med en viss
försiktighet, då antalet lediga platser sannolikt skulle minska under en allmän
konjunkturnedgång. Med hänvisning till erfarenheterna från depressionen på
930-talet ifrågasattes om det verkligen skulle ﬁnnas en betalningskraftig efterfrågan på hembiträden med den relativt höga lönenivå de uppnått.27
24. Skrivelse till SAK från KEEP, 7/4 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 0, RA eller KEEP, nr 86,
vol 4, RA.
25. Karin Kock, ”Kartläggning av arbetsmarknaden”, 20/4 944, KEEP, nr 86, vol 20, RA.
26. SOU 945: 54, s 89f, 03, 29f och 225f.
27. Ibid s 225f.
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Planeringskommissionen kom fram till att behovet av att utnyttja husligt arbete som en arbetsreserv för kvinnor inte var särskilt stort. Denna slutsats drogs
utifrån SAK:s remissvar och den egna arbetsmarknadsanalysen, som visade att
något massavskedande av kvinnlig arbetskraft inte var att vänta. SAK pekade på
erfarenheterna från 920- och 930-talens kriser. Då hade en vikande efterfrågan
på manlig arbetskraft kommit till uttryck i stigande arbetslöshetssiﬀror, medan
arbetslösa kvinnor snabbt dragit sig tillbaka till det egna hemmet eller föräldrahemmet. Detta tolkade planeringskommissionen som att det funnits en dold arbetslöshet bland kvinnor. Om samma sak skulle hända igen ansågs det avlönade hemarbetet i viss mån kunna utgöra en arbetsreserv.28
När planeringskommissionen diskuterade möjligheten att utnyttja husligt
arbete som en reträttplats för arbetslösa kvinnor byggde den till stor del på
yttranden från SAK och dess kvinnosakkunniga.29 Enligt kvinnosakkunniga
kunde man till viss del räkna med att före detta hem- och sjukvårdsbiträden
automatiskt skulle återvända till sina gamla yrken om det blev en fredskris.
Däremot kunde man inte vänta sig att alla arbetslösa kvinnor skulle strömma över till hem och sjukvård. Kvinnor hade i ökad utsträckning blivit fackligt organiserade och samtidigt därmed också medlemmar i erkända arbetslöshetskassor. Detta gjorde att arbetslösa kvinnor, som under kriget arbetat inom
till exempel metallindustri, kunde invänta framtidsutsikterna på arbetsmarknaden. Något som också framhölls av SAK.30 Vidare var det orimligt att utgå
ifrån att de unga kvinnor, som under krigsåren varit sysselsatta med industrieller kontorsarbete och som tidigare inte haft förvärvsarbete, skulle övergå till
husligt förvärvsarbete. De skulle snarare söka sig till yrkesområden som motsvarade deras utbildning och träning.3
28. SOU 945: 54 s 226f.
29. Ibid s 225-229. Kvinnosakkunnigas yttrande skrevs till största delen av sekreteraren Svea
Starrin-Reindahl. Kvinnosakk protokoll, 26/4 944 § 2-3, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA. Skrivelse
från kvinnosakk till SAK, 29/4 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA eller KEEP, nr 86, vol 20, RA.
30. Den första januari 944 var 42 65 kvinnor medlemmar i tjugofyra erkända arbetslöshetskassor mot 67 680 stycken, fördelade på elva kassor, fem år tidigare.
3. SOU 945: 54, s 228f. Kvinnosakk yttrande till SAK, 29/4 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5,
RA eller KEEP, nr 86, vol 20, RA.
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Precis som kvinnosakkunniga bedömde SAK att arbetslösa kvinnor inte skulle söka sig till arbetsområden med stort behov av kvinnlig arbetskraft, som husligt arbete, vissa typer av jordbruksarbete, arbete inom socialvård, sjukvård och
på anstalter. Erfarenheten visade att arbetslösa kvinnor inte ansökt om husligt
förvärvsarbete hos de oﬀentliga arbetsförmedlingarna under tidigare arbetslöshetsperioder. SAK framhöll vikten av att planera för att lösa arbetskraftsbristen
på de husliga och sociala arbetsområdena, både för att bristen skulle öka i framtiden och med hänsyn till den framtida befolkningsutvecklingen.
Det förefaller kommissionen nämligen uppenbart, att fredskrisens mera
labila förhållanden på arbetsmarknaden böra kunna utnyttjas för att stimulera en frivillig övergång för kvinnor till ovannämnda bristområden. I
detta sammanhang bör dock ett par viktiga principiella punkter beaktas.
Även om eventuella åtgärder i första hand måste vara betingade av fredskrisens aktuella behov, får man givetvis planera dem på längre sikt.32

Här anammades de krav på ökad professionalisering och långsiktighet som tidigare ställts av kvinnosakkunniga. SAK pläderade för att man genast skulle
pröva befolkningsutredningens kommande förslag om husligt arbete för att se
om det gick att utnyttja fredskrisen till att genomföra sådana planer på längre sikt.33 När det gällde svårigheterna att rekrytera sjukvårdsbiträden pekade
SAK och kvinnosakkunniga på de dåliga arbets- och löneförhållandena. De föreslog omskolnings- och utbildningskurser för att attrahera arbetslösa kvinnor
efter kriget. Vidare föreslogs att en del kurser i socialt arbete skulle byggas på
med fortsatt utbildning till exempelvis sjuksköterska, arbetsledare vid anstalter och köksföreståndarinna.34
Det samlade omdömet var att man inte kunde räkna med en automatisk
återströmning av all arbetslös kvinnlig arbetskraft till hembiträdesyrket. Däre32. SAK:s yttrande till KEEP, 9/5 944, s 4f, KEEP, nr 86, vol 20, RA.
33. Ibid s 6.
34. Kvinnosakk yttrande till SAK, 29/4 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 5, RA eller KEEP, nr 86,
vol 20, RA.
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mot knöts förväntningar till att husligt förvärvsarbete skulle absorbera omskolad och för arbetet i fråga lämpad arbetskraft. Planeringskommissionen såg lite
ljusare på möjligheten till en spontan överﬂyttning av arbetslösa kvinnor till
husligt arbete inom sjukvård och på anstalter.35
Trots att Karin Kock och kvinnosakkunniga kunde samarbeta och rycka
åt sig initiativet i frågan om hemarbetet och dess arbetskraftsproblem utmynnade utredningen om sysselsättningen under och närmast efter kriget i slutsatser som innebar ett återställande av 939 års relationer mellan manligt och
kvinnligt arbete. Planeringskommissionen resonerade huvudsakligen i termer
av kvinnliga arbetsmarknadsproblem, kvinnoarbetslöshet eller kvinnornas arbetsmarknad, och speciellt nyanställda och gifta kvinnor betraktades som en
särskilt utsatt kategori vid sidan av till exempel äldre arbetskraft och ﬂyktingar.36 Även om ingen automatisk återgång antogs komma till stånd inriktades
kvinnlig arbetskraft mot traditionellt kvinnliga yrken: det husliga arbetsområdet, hotell-, restaurang- och kafébranschen, sjukvården samt aﬀärs- och kontorsyrkena.37 Slutomdömet var ändå att någon generell och stor arbetslöshet
inte var att vänta inom de två-tre första efterkrigsåren, även om man reserverade sig mot att det faktiska läget berodde på hur den internationella konjunktursituationen utvecklade sig.38 Det skulle visa sig att denna situation inte var
av tillfällig art, vilket många ekonomer trodde.39 Någon arbetslöshetskris i stil
med den efter första världskriget blev det som sagt inte. Hela efterkrigsperioden har tvärtom karakteriserats av en mycket hög sysselsättning.
35. SOU 945: 54, s 228ﬀ. Motsvarande sysselsättningsreserv för manlig arbetskraft var vägarbetsmarknaden. Det byggnadsprogram som statsmakterna skisserat skulle bereda sysselsättning
åt samma antal byggnadsarbetare som 939. Ibid s 20ﬀ och 243f.
36. Ibid s 90, 04f, 32, 70, 75 och 202.
37. Ibid s 70f, 74f, 8, 98, och 203.
38. Ibid s 244.
39. Enligt Myrdalskommissionen skulle konjunkturutvecklingen kort efter kriget genomgå
tre skeden. Först en stagnation i samband med vapenstilleståndet, sedan en livlig återuppbyggnadskonjunktur och slutligen en svår depression. Allmänt räknade ekonomerna med en internationell depression, som skulle utgå från USA och infalla strax efter Japan-fälttågets slut. SOU
945: 54, s 244. Se även Lewin 967, s 246.
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Efterkrigstidens arbetskraftsbrist
Efterkrigstiden innebar en bristsituation där kvinnor var eftertraktade på arbetsmarknaden som aldrig förr. En utbredd brist på kvinnlig arbetskraft rådde
framför allt inom traditionellt kvinnliga arbetsområden, till exempel sjukvård
och husligt arbete, samt i vissa industrier som verkstads-, textil- och beklädnadsindustri. Det fanns vid krigsslutet långt framskridna planer på att bygga ut sjukvården. För att genomföra denna utbyggnad var det nödvändigt att
komma tillrätta med den allmänna bristen på kvinnlig vårdpersonal.40 Textilindustrin ﬁck ett stort uppsving efter kriget. Anledningen var att importen inte återgick till den normala och att den låga konsumtionen under kriget
dämt upp efterfrågan, vilket medförde att konsumtionen expanderade kraftigt efter kriget.4 Sveriges verkstadsindustri trädde ut ur andra världskriget väl
rustad för en fredsinriktad produktion. En del av de större verkstadsföretagen ställde efter krigsslutet ganska enkelt om till en i huvudsak civil produktion. För andra innebar det kalla kriget och Sveriges alliansfria politik en fortsatt stor krigstillverkning.42 Demograﬁska bedömningar visade dessutom att
arbetskraftsvolymen skulle stagnera samtidigt som befolkningens ålderssammansättning skulle förskjutas mot allt högre åldrar.
Industrins skriande behov av arbetskraft manifesterades i en rad oﬀentliga och partsorganiserade utredningar, i AMS och Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning (944), liksom i nya partssammansatta organ som Arbetsmarknadens yrkesråd (944) och Arbetsmarknadens kvinnonämnd (95). År 947
tillsatte LO ett kvinnoråd.43

40. Lars Evertsson & Rafael Lindqvist, ”Välfärdsstat och kvinnoyrken- om sjuksköterskors
och arbetsterapeuters professionalisering”, i Olofsson & Schånberg 2000, s 0.
4. Bengtsson 980, s 75.
42. Olsson 973, s 43 och 6.
43. Olofsson 2000, s 36f, 45 och 48. Schånberg 200, kap 3. Hirdman 998, kap 3. Waldemarson 998.
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Svenska kvinnor eller invandrare?
Den arbetskraftsbrist som uppkom efter kriget tycks ha varit som störst 947
och 948, då ungefär 60 procent ”av de för männen ledigförklarade platserna”
inom industrin var obesatta.44 Denna brist på manlig arbetskraft gjorde att gifta kvinnor kom i fokus för uppmärksamheten. Alternativet var, som det uppfattades vid denna tid, en ökad arbetskraftsinvandring. Valet stod mellan mobilisering av svenska gifta kvinnor eller import av utländsk arbetskraft.45
Arbetsgivarna förespråkade en ökad invandring av i första hand kvaliﬁcerad och yrkesutbildad arbetskraft. Detta såg de som en snabb och eﬀektiv metod att lösa knappheten på arbetskraft. Den kvinnliga ”arbetskraftsreserven” var enligt deras bedömningar inte nog stor. Även tongivande forskare
och samhällsdebattörer såg en mer omfattande arbetskraftsinvandring som ett
bättre alternativ än ett ökat utbud av gifta kvinnor inom industrin. Det senare alternativet förutsatte ﬂer deltidstjänster för att undanröja de demograﬁska hindren, något som inte verkade särskilt realistiskt då industriföretagen var
ovilliga att överväga deltidsarbete. Gifta kvinnor sökte sig också i första hand
till de expanderande servicenäringarna i städerna. Det krävdes, slutligen, stora förändringar i industriernas lokalisering, då de gifta kvinnorna var geograﬁskt bundna till de orter där männen arbetade. En ökad användning av gifta
kvinnor upplevdes helt enkelt inte som realistisk, men meningarna var naturligtvis inte helt samstämmiga.46
Ur facklig synvinkel ﬁck invandringen inte äventyra den fulla sysselsättningen. Den främsta strategin borde vara att utnyttja inhemska arbetskraftsreserver, särskilt gifta kvinnor. På kort sikt var, enligt fackliga uppfattningar, arbets44. Johansson 985, s 2.
45. Kyle 979, s 99ﬀ. Olofsson 2000, s 37 och 45. Arbetskraftsproblemet invandrare eller
kvinnor hade inte bara en könsmässig, utan även en klassmässig och en etnisk dimension. Eftersom syftet med den här avhandlingen inte varit annat än att granska kvinnoarbetsmarknadsfrågor får jag här nöja mig med att antyda denna arbetskraftsfråga, som är ett stort och viktigt
område för fortsatt forskning.
46. Olofsson 2000, s 45ﬀ och 5f. Höök 952, s 2f och 05ﬀ.
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kraftsinvandringen acceptabel, men bara om arbetskraftsreserverna i Sverige
inte räckte till. På längre sikt var det nödvändigt att uppmuntra svenska ungdomar att söka sig till industriarbete och yrkesutbildning för att reducera behovet
av invandring.47 Här låg Metalls attityd i linje med de kvinnliga yrkesföreningarnas krav på att fortsätta och intensiﬁera de ansträngningar som gjorts under
beredskapstiden för att få ut ﬂer kvinnor på arbetsmarknaden.48

Den kvinnliga ”arbetskraftsreserven”
Arbetskraftsbristen innebar att socialdepartementet och SAK uppmärksammade den inhemska arbetskraftsreserven (gifta kvinnor, arbetshandikappade, äldre). Länsarbetsnämnden i Västmanlands län utförde i augusti 946 den så kallade
Västerås-utredningen för att undersöka tillgången på reservarbetskraft i Västerås.49
Denna utredning tjänade som underlag för regeringens beslut att välja invandringsalternativet för att lösa den akuta arbetskraftsbristen inom verkstadsindustrin. Regeringen tillsatte under sommaren 946 en beredning för att studera landets framtida behov och reserver av arbetskraft. Denna beredning skulle i första
hand pröva möjligheterna att mobilisera gifta kvinnor och arbetshandikappade.
Det bakomliggande syftet var att tillbakavisa föreställningar om outtömliga reserver av kvinnlig arbetskraft och därmed minska motståndet mot arbetskraftsinvandring hos främst Metall. Kvinnoundersökningen i Västerås var med andra
ord ett rent beställningsarbete för regeringen. Regeringens skäl till att föredra invandringsalternativet kan ha varit svårigheterna att rekrytera gifta kvinnor som
reservarbetskraft under beredskapstiden.50 Vid slutet av andra världskriget hade
47. Olofsson 2000, s 52f. För förklaring av LO:s restriktiva hållning i frågan om arbetskraftsinvandring se vidare Torbjörn Lundqvist, ”Arbetskraftsinvandringen och facket: Debatt och historia i framtidsperspektiv”, i Bo Malmberg & Lena Sommestad (red), Befolkning och välfärd:
perspektiv på framtidens välfärdspolitik, Stockholm 2002, s 07-39.
48. Skrivelse från de stora kvinnoorganisationerna till planeringskommissionen, juli 944,
KEEP, nr 86, vol 4, RA. Se även Kyle 978, s 99.
49. På hemställan av socialdepartementet anmodade SAK i augusti 946 länsarbetsnämnden i
Västmanlands län att utföra vissa undersökningar rörande storleken av olika arbetskraftsreserver i Västerås stad samt inom Västmanlands län.
50. Kyle 979, s 25ﬀ.
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arbetsmarknadsmyndigheterna placerat ut baltiska ﬂyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i jordbruksarbete. Detta visade på nya
vägar att rekrytera arbetskraft till folkhemsbygget efter kriget.5
Kvinnoundersökningen i Västerås stod som förebild för liknande gallupundersökningar i andra delar av landet.52 I januari 947 lämnade amanuens Nils
Kellgren, SAK, en rapport om vissa aktuella kvinnoarbetsmarknadsfrågor. Denna
rapport vilade på resultatet av en del lokala utredningar och på statistiska uppgifter.53 Syftet med rapporten var att analysera orsakerna till bristen på kvinnlig arbetskraft för att uppskatta tillgången på eventuella kvinnliga reserver och
att ge riktlinjer för rekrytering av ﬂer kvinnor till arbetsmarknaden. Västeråsundersökningen hade visat att en inte obetydlig arbetskraftsreserv fanns bland gifta kvinnor men att deras medverkan förutsatte vissa villkor, främst deltidsarbete
och lekskolor. Kellgrens rapport remitterades till kvinnosakkunniga, som inkom
med ett yttrande till SAK i juni 947.54 Hans rapport och svaret från kvinnosakkunniga visar tydligt på en motsättning inom SAK där man vare sig var överens
om orsaken till bristen på kvinnlig arbetskraft eller om förslagen till åtgärder för
att stimulera gifta kvinnors intresse för förvärvsarbete.

Hur ska man förklara
bristen på kvinnlig arbetskraft?
Nils Kellgren utgick från en genusarbetsdelning av traditionellt slag när han
planerade för framtidens arbetsmarknad. Enligt honom berodde bristen på
kvinnlig arbetskraft på rådande högkonjunktur och befolkningsutveckling,
samt strukturförändringar i kvinnors sysselsättning. Han förutspådde en kraf5. Olsson 995, s 65f.
52. Opinionsmätningarna kom till Sverige under tidigt 940-tal, när Svenska Gallup-institutet startade.
53. Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor, januari 947, SAK, A-byrån,
vol F IVeb: 2, RA. De olika undersökningarna redovisas på sidorna 8-8.
54. Kvinnosakk yttrande över Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor,
20/6 947, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
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tig reducering av den kvinnliga arbetsföra befolkningen i åldern 5-65 år. Detta till följd av de låga födelsekullarna under 920- och 930-talen, den starkt
ökade giftermålsfrekvensen och de stegrade födelsetalen under 940-talet. Nils
Kellgren bedömde att den gynnsamma ekonomiska situationen skulle leda till
att få gifta kvinnor sökte sig ut till arbetsmarknaden, då husmödrar främst förvärvsarbetade av ekonomiska skäl. Vidare fokuserade han i första hand på arbetskraftsproblemen inom typiskt kvinnliga yrkesområden. Han räknade med
fortsatta strukturförskjutningar i kvinnors sysselsättning, från husligt arbete
och industri till handel och allmän tjänst. Kommande socialreformer skulle
också förvärra bristen på kvinnlig arbetskraft.55
Kvinnosakkunniga ville passa på att förändra hela utgångssituationen, det
vill säga förändra den traditionella arbetsdelningen mellan könen och skapa
likställighet för kvinnorna på arbetsmarknaden. Genom att de hade en annan
utgångspunkt än Nils Kellgren ansåg de att han bara snuddade vid orsakerna
till svårigheterna att rekrytera gifta kvinnor till arbetslivet. De gifta kvinnornas problem att kombinera hem- och förvärvsarbete var huvudorsaken till att
de höll sig borta från arbetsmarknaden. Saken blev inte bättre av att kvinnor
framför allt efterfrågades för typiskt kvinnliga eller enligt deras mening meningslösa monotona arbeten, som gav låg lön och färre chanser till utbildning.
Kvinnosakkunniga framförde att den så kallade kvinnoarbetsmarknaden inte
var attraktiv för gifta kvinnor, som måste avgöra om det var ekonomiskt lönsamt att förvärvsarbeta eller inte. Generellt hävdade de att arbetskraftsproblemen hade sin rot i den traditionella genusarbetsdelningen.56

55. Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor, januari 947, s 2ﬀ, SAK, Abyrån, vol F IVeb: 2, RA.
56. Kvinnosakk yttrande över Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor,
s 2f, 20/6 947, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
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Hur ska man få ut hemmafruarna på arbetsmarknaden?
Nils Kellgren trodde på en något ökad yrkesverksamhet bland framför allt
medelålders gifta kvinnor. Även om yrkesverksamheten inte skulle förändras innebar den ökade giftermålsfrekvensen och nativiteten att det fanns ﬂer
yngre kvinnor och mödrar i arbetslivet än tidigare. Därför måste en rad hemstödjande åtgärder till för att kunna använda arbetskraftsreserven gifta kvinnor och avlasta förvärvsarbetande mödrar. Den enda realistiska lösningen var
att med olika socialpolitiska åtgärder och kollektiva anordningar söka underlätta de gifta kvinnornas arbetsbörda.57
Kvinnosakkunniga var inte sena att utnyttja krissituationen på arbetsmarknaden till att försöka driva igenom sedan länge framförda krav på socialpolitiska åtgärder för att underlätta gifta kvinnors förvärvsarbete. De hänvisade till
de arbetskraftsundersökningar som Kellgrens rapport byggde på. Dessa visade att hela 20-30 procent av de intervjuade kvinnorna ville ha ett förvärvsarbete om staten bistod med stödåtgärder. Vidare hävdade de att människor måste
bli medvetna om att alla familjemedlemmar hade ansvar för skötseln av hemmet och att hela familjen hade intresse av att husmodern förvärvsarbetade. Det
var inte bara de gifta kvinnorna som måste ut på arbetsmarknaden, utan männen måste också in i hemmen. Vid denna tid var det radikalt att kräva en familj
där bägge makarna var förvärvs- och hemarbetande.58 Kvinnosakkunniga före57. Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor, januari 947, s 5, 8 och 22,
SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
58. På yrkeskvinnornas femte landsmöte i Göteborg 944 var mottot ”Kvinnan till samhället – mannen till familjen”. Direktör Walter Edström i Elektriska Svetsnings AB höll ett föredrag
om ”Kvinnorna i modernt arbetsliv” och Alva Myrdal om ”Mannen och den moderna familjen”.
YKR:s styrelseprotokoll nr 92 § 3, 23/4 944, vu-protokoll nr 93 § 2, 9/5 944, YKR, vol A : 3; Program vid YKR:s femte landsmöte i Göteborg 9- juni 944, YKR, vol E : 6; Osignerad, ”Landsmöte och sammanslagning”, Yrkeskvinnan, 3 (944) s III-IV (riksupplaga), YKR, vol Ö 4 A: 2, RA. När
”en husfar” i radioprogrammet Husmorsskolan 950 föreslog att män och kvinnor skulle samarbeta i hemarbetet reagerade publiken kraftigt. Nordberg 998, s 337.
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slog att man i arbetsmarknadspropagandan skulle lyfta fram den ökade ekonomiska trygghet som förvärvsarbetet innebar för kvinnorna själva och deras
familjer, i stället för att signalera att kvinnorna för tillfället måste ställa sin arbetsinsats till förfogande för att fylla tomrummen på arbetsplatserna. För att få
ut ﬂer gifta kvinnor på arbetsmarknaden måste de tillförsäkras rättigheter på arbetsmarknaden i form av vidgade arbetsfält och garantier mot att få en sämre
ställning än andra arbetskraftskategorier under lågkonjunkturer. De menade att
höjda kvinnolöner skulle ge gifta kvinnor ekonomiska incitament att förvärvsarbeta. Till skillnad från Nils Kellgren ansåg de att sambeskattningen inverkade
negativt på gifta kvinnors intresse att ta förvärvsarbete. Att förändra arbetsdelningen mellan könen, både i hemmen och på arbetsmarknaden, såg alltså kvinnosakkunniga som en av de viktigaste åtgärderna för att stimulera rekryteringen av kvinnlig arbetskraft.59
Det hade liten betydelse för Nils Kellgren att opinionen svängde från farhågor om efterkrigsdepression och massarbetslöshet till förväntningar om full sysselsättning och arbetskraftsbrist.60 De åtgärder som han föreslog gällde framför
allt utbildning på hushållsarbetets område och förmedling av huslig arbetskraft
för att förbättra tillgången på sådan arbetskraft. Kellgren förespråkade så kallade
fasta hemassistenter knutna till arbetsförmedlingen för barnfamiljer och gamla personer, samt utbyggd social hemhjälp. Hemassistenter var kommunalt anställda kvinnor med utbildning som utförde husliga sysslor åt hemmen. Den
sociala hemhjälpsverksamheten bedrevs med stöd från statsmakternas sida. Genom utbildade hemvårdarinnor ﬁck hushåll, där husmodern var sjuk eller i behov av vila, hjälp. Att det husliga arbetsområdet under 940-talet drabbats av en
kraftig reducering av kvinnlig arbetskraft berodde bland annat på att kvinnor
sökt sig till manliga arbetsområden. Nils Kellgren föreslog därför att gifta kvinnor skulle lockas till den husliga arbetsmarknaden genom att erbjudas fördelaktiga löner och arbetsförhållanden. Han tänkte sig att så mycket huslig arbetskraft skulle knytas till arbetsförmedlingen att det helt täckte behovet av huslig
59. Kvinnosakk yttrande över Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor,
s 2ﬀ, 20/6 947, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA. Jfr Kyle 979, s 26.
60. Olofsson 2000, s 45.
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arbetskraft. För övrigt föreslog han deltidsarbete för gifta kvinnor och lekskolor
(halvdagsvård) för barnen, eftersom daghemmen krävde så mycket vårdpersonal
att nettotillskottet av arbetskraft inte blev särskilt stort. Långsiktigt måste arbetsmarknadsorganen med hjälp av främst upplysning och propaganda bryta motståndet mot kvinnlig arbetskraft på ”manliga” arbetsområden, påverka kvinnornas yrkesval och ändra på arbetsgivarnas negativa inställning till deltidsarbete
och medelålders kvinnor.6
Kvinnosakkunnigas ansåg att Kellgren inte gav några nya infallsvinklar på
arbetskraftsproblemet. Han lanserade inga nya förslag till åtgärder för att frigöra kvinnlig arbetskraft för arbetsmarknaden, utan det mesta var känt sedan
tidigare. Detta hade fått dem att överväga att inte ens granska rapporten. Kellgrens i deras mening förhastade och oriktiga synpunkter och slutsatser gjorde att de ändå utformade ett yttrande.62 Så länge det rådde full sysselsättning
var det enligt kvinnosakkunniga orealistiskt att förvänta sig att husligt arbete
genom förmånliga löner och anställningsvillkor skulle dra till sig kvinnlig arbetskraft i så pass hög grad att hålen på den husliga arbetsmarknaden täpptes
igen. Liknande löneförmåner och arbetsvillkor erbjöds på andra från kvinnlig arbetskraftssynpunkt mera intressanta yrkesområden. Det största felet med
rapporten var, enligt kvinnosakkunniga, att Nils Kellgren utgick från ett begränsat kvinnligt arbetsmarknadsområde. De tillbakavisade därför hans påstående om att arbetsförmedlingen var bättre organiserad och utbyggd för kvinnlig arbetskraft än för manlig. Arbetsförmedlingarnas uppdelning på manliga
och kvinnliga expeditioner öppnade inte alla arbetsmöjligheter för kvinnor
och stimulerade därmed inte deras förvärvsintresse.63
Kvinnosakkunniga ville bryta upp den genussegregerade arbetsmarknaden
genom att öppna nya möjligheter för kvinnor att lämna de traditionellt kvinn6. Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor, del IV-VII, januari 947,
SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
62. Kvinnosakk protokoll, 3/5 947, SAK, A-byrån vol F IVeb: 5, RA. Kvinnosakk yttrande över
Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor, s  och 6, 20/6 947, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
63. Kvinnosakk yttrande över Nils Kellgrens rapport ang vissa kvinnoarbetsmarknadsfrågor,
s 8f, 20/6 947, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 2, RA.
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liga låglöneyrkena och komma in på de mansdominerade områdena av arbetsmarknaden. De framförde att deltidsarbete som anställningsform skulle förlora
i betydelse om statsmakterna genomförde sociala reformer, som avlastade förvärvsarbetande husmödrar. Nils Kellgrens påstående om att det inte blev någon
vinst för arbetsmarknaden med daghem tillbakavisade de, liksom slutsatsen att
lekskolorna skapade förutsättningar att frigöra kvinnlig arbetskraft från hemmen. Lekskolorna hade i första hand tillkommit för att avlasta hemarbetande
mödrar och betonade pedagogiska motiv. Genom att de bara tog emot barnen
tre timmar per dag skulle de inte vara till hjälp för förvärvsarbetande mödrar.64
I SAK fanns två skilda förklaringar till bristen på kvinnlig arbetskraft och
olika förslag på åtgärder för att tillvarata de gifta kvinnornas arbetskraft. Nils
Kellgren utgick från en genusarbetsdelning av gammal modell och såg det hela
ur ett mer kortsiktigt perspektiv. De chanser till utökade yrkes- och förvärvsmöjligheter som arbetsmarknadsläget erbjöd märktes knappt i hans rapport.
Hans förslag var i stora drag i överensstämmelse med husmorsideologin och
den könsbestämda arbetsdelningen. Ändå innebar det inte att husmodern
måste vara hemma på heltid för att ta ansvar för hem, barn och hushållsarbete. Han kunde tänka sig husmödrar som var deltidsarbetande. I rapporten ser
man också spår av ett mer långsiktigt perspektiv på kvinnor i arbetskraften.
Kvinnosakkunniga hade målsättningen att förändra den traditionella arbetsdelningen mellan könen på lång sikt. De formulerade förslag som det inte talades mycket om förrän på 960- och framför allt 970-talet. Det gällde till exempel att männen borde arbeta mer i hemmen, medan kvinnorna skulle ut
på arbetsmarknaden.

64. Ibid s 4ﬀ.
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Sammanfattande diskussion
Kvinnosakkunniga eftersträvade generellt sett vidgade arbetsfält för kvinnor
även i dåliga tider och ville förhindra att de vid krigsslutet, liksom under föregående arbetslöshetsperioder, ensidigt hänvisades till traditionellt kvinnliga arbetsområden som husligt arbete. Deras kortsiktiga strategi för att förhindra en
eventuell arbetslöshet bland kvinnor blev att via fortbildning hålla kvar dem i
sina gamla yrken, samt att skapa nya ”kvinnligt betonade” beredskapsarbeten
vid sidan av de mer traditionella anläggningsarbeten, som endast avsåg manlig
arbetskraft. Också omskolnings- och utbildningskurser för ökad professionalisering spelade en stor roll. På så sätt ville de motverka en alltför stark genussegregering och genushierarkisering på arbetsmarknaden. Samtidigt bekräftade deras
kortsiktiga strategier den traditionella genusarbetsdelningen. De måste hela tiden förhålla sig till försörjningen inom egna hem och framhäva arbetslöshetsrisken för kvinnornas del och att det även måste planeras mot detta.
Karin Kocks kartläggning av arbetsmarknaden var viktig för de direktiv
som via planeringskommissionen gick ut till SAK om att utreda hemarbetet
och dess arbetskraftsproblem. Direktiven påverkade i sin tur resultatet, det
vill säga att det avlönade husliga arbetet endast i någon mån kunde fungera
som en reservoar för vissa arbetslösa kvinnor. Kvinnosakkunniga ﬁck i detta
avseende gehör för sina synpunkter och bedömningar. Långt ifrån alla kvinnor skulle strömma över till husligt arbete. Framför allt hade deras krav på ett
långsiktigt perspektiv, där utbildning och kvaliﬁcering spelade en stor roll, tillgodosetts. Däremot inte målsättningen att luckra upp den könssegregerade
arbetsmarknaden. SAK kunde tänka sig en långsiktigare planering, men då var
det frågan om att lösa de husliga och sociala yrkenas arbetskraftsbrist.
Karin Kocks och kvinnosakkunnigas krav på en utredning av kvinnors förvärvsarbete på längre sikt ﬁck inget genomslag. Efterkrigstidens arbetskraftsbrist
hade i det avseendet ingen betydelse. Mina resultat ligger här i linje med tidigare forskning, som visat att det husliga området hörde till det som det satsa58
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des på för kvinnor vid krigsslutet. Den statliga beredskapspropagandan var utformad för att få kvinnor att återvända till hemmet efter kriget i stället för att
stanna kvar på eventuellt nyvunna positioner på arbetsmarknaden. Tillkomsten
av HFI och en byrå för huslig utbildning vid Överstyrelsen för yrkesutbildning,
944, låg också i linje med detta.65 I 94 års befolkningsutredning och dess betänkande om den husliga utbildningen (SOU 945: 4) föreslogs en utbyggnad av
yrkesutbildningen på hemmets område och en förbättring av den husliga utbildningen inom det ordinarie skolväsendet. Bristen på utbildad sköterske- och
biträdespersonal, hotell- och restaurangpersonal samt kontors- och butikspersonal gjorde att det fanns ett stort behov av ﬂer utbildningsanstalter.66 Frågorna
om restaurangpersonal, sjuksköterskeförmedling, hemsysterverksamhet, social
hemhjälpsverksamhet, hemassistenter och hembiträden intog en framträdande plats i kvinnosakkunnigas samlade arbete efter kriget.67 Den traditionella arbetsdelningen mellan könen institutionaliserades också i 940-talets statliga yrkesvägledning.68 Efterkrigstidens krisartade arbetskraftssituation bidrog inte till
att tvinga fram en rejäl daghemsutbyggnad.69 Samtidigt försenade invandringen
de gifta svenska kvinnornas ökade deltagande i förvärvslivet.
Vad som hände med kvinnorna när kriget var slut går inte att ge något enty65. Overud 2005, s 56 och 209. Lövgren 993. Hirdman 989.
66. SOU 945: 36, s 29.
67. SAK, A-byrån, vol F IVeb: -3, 7, 9- och 3, RA.
68. Overud 2000.
69. Hatje 999, kap 8. Se även kapitlet om daghemspolitiken i Kyle 979. Redan på 950-talet
tågade ﬂer småbarnsmödrar ut på arbetsmarknaden, även om det riktigt stora uttåget lät vänta
på sig till daghemsbyggandet expanderade kraftigt under andra hälften av 960-talet och hela
970-talet. Florin & Nilsson 2000, s 38f. Lindqvist 989, s 42. Kyle 979, s 9.
70. I Domnarvets järnverk sågs inte kvinnlig arbetskraft som ett fullgott alternativ efter kriget. I stället valdes alternativet utländsk arbetskraft och ungkarlar. I Hofors bruk valde man däremot att anställa kvinnlig arbetskraft även efter andra världskriget. Rylander 2000. De kvinnor
som under kriget anställdes som spårvagnskonduktörer i Stockholm och Göteborg gick också
skilda öden till mötes. Se vidare Linda Lane, ”Unsuitable work for women? Women employed as trolley conductors in Gothenburg, Sweden during World War II”, Third Term Research
Paper Fall 995, Department of Economic History, Gothenburg University och Eva-Lena Nilsson, ”Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion 923-948 – En studie över verksamhet, problem och strategier”, opublicerad C-uppsats, Höstterminen 997, Institutionen för
historia, Umeå universitet, s 44ﬀ.
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digt svar på här. Det varierade också från arbetsplats till arbetsplats.70 Vad man
kan säga är att de praktiska resultaten av arbetsmarknadsorganisationernas och
statsmakternas intentioner att få in ﬂer kvinnor i industriarbete och industrirelaterad yrkesutbildning inte blev särskilt omfattande. Under efterkrigsdecennierna började visserligen de gifta kvinnorna förvärvsarbeta i större utsträckning än tidigare, men något genombrott på mansdominerade industriområden
ägde inte rum. Kvinnornas genombrott på arbetsmarknaden kom parallellt med
tjänstemannayrkenas uppsving och den oﬀentliga sektorns tillväxt.7

7. Schånberg 200, kap 3.
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Det som sagts och skrivits är alltså alla eniga om: att vi både kan, vill och
behövs, när det gäller att göra en insats; att vi är underrepresenterade och
undervärderade på många områden; att detta är slöseri med tillgängliga
krafter till skada för hela samhället; att männen som styrande hindrar oss
och att massan av kvinnor ej ger nog stöd för en radikal ändring; att vi
måste kvaliﬁcera oss bättre i yrkesarbetet och träna oss i samhällsarbetet;
att vi måste bedriva upplysning i syfte att stärka vår självtillit och vårt intresse för samhällsuppdrag. (Disa Västberg, april 945)

Den 3-5 april 945 samlades kvinnor från i stort sett alla kvinnoorganisationer i Sverige, politiska såväl som opolitiska, till stormöte i Medborgarhuset i
Stockholm. Mötet var besökt av omkring 600 kvinnor från landets olika hörn.
Deltagarna företrädde inte mindre än 43 föreningar med sammanlagt 300 000
medlemmar. Enligt ledande dagstidningar var det första gången kvinnor slöt
upp till ett sådant stormöte i Sverige. Evenemanget ﬁck stor publicitet.2 Initiativtagare till mötet var Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frå. Svensk kvinnoopinion inför fyra aktuella frågor: Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor: Stormöte i Medborgarhuset i Stockholm den 13-15 april 1945, Stockholm 946, s 58.
2. Deltagarlista vid kvinnoföreningarnas stormöte i Stockholm den 3, 4 och 5 april 945,
MKF, vol F I: 6, RA. Dagens Nyheter 4/4, 5/4 och 6/4 945; Svenska Dagbladet 3/4, 4/4, 5/4
och 6/4 945; Stockholms-Tidningen 4/4; Göteborgs Morgonpost 6/4 945; ”Kvinnor på stormöte”, Idun, 8 (945) s 7 och 27-28, MKF, vol F I: 9, RA. Alva Myrdal, ”Framtidens kvinnor och
kvinnoföreningarna”, Vi, 5 (945) s 3-4 och 2, AM, serie 2..2, vol 9, ARAB.
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gor (KUM) med Kerstin Hesselgren som ordförande. Utskottet fungerade under
hela 940-talet som ett forum för diskussionen om internationella och fredspolitiska frågor för ﬂertalet kvinnoföreningar. Kvinnoorganisationers samarbete för
fred är en välutforskad historisk företeelse, men KUM har inte undersökts tidigare och blev under andra världskrigets slutskede ett vidare utnyttjat forum för
kvinnornas organisationer.3 Man tog initiativ till efterkrigsplanering och gjorde
en åsiktsstudie bland kvinnoföreningarnas medlemmar för att få reda på deras
inställning till efterkrigsproblemen. Utskottet kallade opinionsundersökningen När fredens nya värld planeras.4 Resultatet av åsiktsstudien låg till grund för
kvinnoföreningarnas samling 945. Enligt Alva Myrdal, som var tillkallad som
sakkunnig av KUM, syftade ordnandet av stormötet till att ge eftertryck åt föreningskvinnornas efterkrigsprogram och rannsaka kvinnoföreningarnas arbetsmetoder.5 Det inledande citatet från Disa Västberg sammanfattar vad kvinnorna
kunde enas om, men vägen dit var kantad av motsättningar.
Syftet med kapitlet är att undersöka den politiska mobiliseringen av kvinnor och deras intressen i förhållande till efterkrigsplaneringen under åren 942945. Tyngdpunkten ligger på den betydelse KUM ﬁck i det sammanhanget i
jämförelse med andra kvinnomobiliserande aktioner eller initiativ. En central
fråga är hur ledande aktörer från kvinnorörelsen förstod och tolkade innebörden av ”kvinnors fulla medborgarskap”. Var skulle tonvikten läggas, på kvinnors politiska eller ekonomiska medborgarskap? En annan viktig fråga är vilka
uttryck de organisatoriska strategierna tog sig inom kvinnorörelsen. Vad låg
bakom den kvinnliga mobiliseringen via KUM? Vilka kvinnor initierade denna
mobilisering och hur motiverade de denna? Vilka primära mål eftersträvades
och i vilken utsträckning uppnåddes dessa? I vad mån spelade kvinnors klassbakgrund respektive politiska tillhörighet en roll för prioritering av mål och
medel? Vilka huvudmotsättningar förekom och hur sökte man lösa dessa?
3. För kvinnoorganisationers samarbete i fredsfrågor se t ex Östberg 999 och Andersson 200.
4. När fredens nya värld planeras: Vad svenska föreningskvinnor tror och önskar: Några resultat från
en preliminär bearbetning av kvinnoföreningarnas frågebok, Stockholm 944, MKF, vol F I: 6, RA.
5. Myrdal 945, s 3f.
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KUM:s

tillkomst

I februari 940 höll 24 ledande kvinnoorganisationer ett stort opinionsmöte i
Stockholms konserthus med mottot: ”Mot det totala kriget, för fred och folkförsoning”.6 Mötet kom till på grund av vinterkriget mellan Finland och Sovjet. Utrikesminister Christian Günther var huvudtalare och övriga föredragshållare var Disa Västberg (ordförande för SSKF), Kerstin Hesselgren (ordförande
för Svenska kvinnors nationalförbund, SKN), Signe Höjer (ordförande för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF), Elsa Cedergren (ordförande för Kristna kvinnors samarbetskommitté, KKS), Hanna Rydh (FBF:s ordförande), Elisif Théel (HCK) och Inga Bagger-Sjöbäck (senare Thorsson), som
företrädde den unga generationen. I en resolution som antogs enhälligt vände sig kvinnoorganisationerna till kvinnor och kvinnoorganisationer i alla länder med uppmaningen att var och en på sitt håll genast skulle ”samla kvinnorna till en enig opinion mot det ohyggliga totala kriget”.7 De organisationer som
arrangerade mötet företrädde sammanlagt en halv miljon kvinnor med skilda
ideella och politiska åskådningar, alltifrån Högerns centrala kvinnoråd till Socialistiska partiets kvinnoutskott.8 Det vittnar om hur bred uppslutningen bakom kvinnornas aktion var. Att kvinnoorganisationerna representerades av sina
ordföranden på Konserthusets podium bekräftar också att det rörde sig om en
kvinnoelit. Opinionsyttringen kan ses mot bakgrund av krigsårens många enighetsmanifestationer. Att utrikesministern talade på konserthusmötet, som hade
en given plats i etern, var ett tydligt tecken på att den nationella samlingsregeringen kunde ställa sig bakom resolutionen.9
6. Mot det totala kriget för fred och folkförsoning: Anföranden hållna vid kvinnoorganisationernas stora opinionsmöte i Stockholms konserthus måndagen den 12 februari 1940, Stockholm 940.
7. Mot det totala kriget, s 24 (citat). ”Vid kvinnoorganisationernas stora opinionsmöte”, Yrkeskvinnan, 2 (940) s 3, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA. Signe Höjer, Mitt i livet, Stockholm 982, s 84f.
Se även Andersson 200, s 277f.
8. Mötet var anordnat av ABKF, FBF, HCK, Kooperativa kvinnogillesföreningen, Kvinnliga
kontoristföreningen i Stockholm, Socialistiska partiets kvinnoutskott, SKS, SKN, Svenska röda
korsets kvinnoråd, Sveriges folkskollärarinneförbund, SHR, Sveriges lottor, SSKF, FPK, KFUK,
IKFF, KKS, Open Door, Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion, SKM, SLKF,
Svensk sjuksköterskeförening, Vita bandet och YKR.
9. Nordberg 998, s 346.
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Ett år senare höll samma 24 kvinnoföreningar ett andra konserthusmöte
med vinjetten ”Kvinnornas ansvar för demokratiens värde och vårt folks framtid”. Denna gång utgjorde hotet mot demokratin ute i världen och i Sverige
motivet till mötet.0 KUM bildades under tiden mellan de båda opinionsmötena, men kom att vila till sommaren 942. Då sände Husmödrarnas världsförbund, där den svenska husmodersrörelsen var representerad, ut ett förslag
till efterkrigsprogram från London. Även yrkeskvinnorna hade vid denna tid
dragit upp riktlinjer för den begynnande diskussionen om efterkrigsproblemen.2 Initiativet till KUM togs av Kerstin Hesselgren och Signe Höjer, som
blev ordförande respektive vice ordförande.3 Hesselgren hade gjort sig ett
namn inom det internationella området som svensk röst i ILO och Nationernas förbund.4 Övriga ledamöter av utskottet representerade stora kvinnoföreningar med internationella kontakter.5

0. Höjer 982, s 85. Ingrid Lundh, De första 25 åren: Husmodersförbundet 1919-1944, Stockholm 944, s 6. SHR:s verksamhetsberättelse 94, s 45, HHS, vol B : , RA.
. Kvinnoföreningarnas stormötesprotokoll 3/4 945, FBF, kartong 5, RA. Lundh 944, s 48.
SHR:s landsmötesprotokoll 5/6 945 § 99, HHS, vol A b: ; SHR:s centralstyrelseprotokoll 0/3
945 § 4, HHS, vol A 2: 4, RA. I februari och september 943 publicerades promemorior för
återuppbyggnadsarbetet i Husmodersförbundets medlemsblad, vilka utarbetats av Husmödrarnas världsförbund.
2. ”Program för YKR:s landsmöte den 3-4 juni 942”, YKR, vol E : 6; ”En värld att trivas i”, Yrkeskvinnan, 3 (942) s 2 och 4; ”RIKS: Landsmötet i Uppsala”, Yrkeskvinnan, 5 (942) s 4-7; ”Programmet för Riksförbundets landsmöte”, Yrkeskvinnan, 6 (942) s , YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
3. FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll 3/3 940 § 7, FBF, vol A 3: 9, RA. När fredens nya värld
planeras, s 4.
4. Ruth Hamrin-Thorell m ﬂ, Kerstin Hesselgren: En vänstudie, Stockholm 968, kapitlet ”Internationellt arbete”.
5. Dessa var år 944 Sonja Branting-Westerståhl (SSKF ), Brita Juhlin-Dannfelt (HCK), Ellen
Hagen (FPK och SKM), Célie Brunius (YKR), Karin Kock (SKS), Eleonor Lilliehöök (SHR), Hanna Rydh (FBF ), Ingegerd Palme (SKN), Elsa Cedergren (KKS) och Alva Myrdal (särskilt tillkallad
sakkunnig). När fredens nya värld planeras, s 4f. År 949 anslöt sig även representanter för Kooperativa kvinnogillesförbundet och SLK. KUM:s protokoll 8/ 949 § 2, bil 2 och 3: ”KUM” och
”Riktlinjer för KUM:s fortsatta verksamhet”, FBF, vol Ö: , RA.
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KUM

– en tvärpolitisk allians

KUM var en tvärpolitisk allians, där representanter för Högerns centrala kvinnoråd, Folkpartiets kvinnoförbund och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund fanns med. Svenska landsbygdens kvinnoförbund ställde sig i viss mån utanför debatten om efterkrigstidens politik. Dess verksamhet dominerades helt
av landsbygdsfrågorna, och kravet på förbättrade arbetsförhållanden för landsbygdens husmödrar utgjorde det viktigaste inslaget i förbundets politiska proﬁl.6 I KUM:s styrelse ingick ändå kvinnor från både högern och vänstern och från
det politiska mittfältet. Att företrädare för både yrkeskvinnornas intressen och
husmorsintressena fanns med är ett annat mått på vidden i det kvinnoorganisatoriska samarbetet. Denna bredd i organisationen är intressant, då ﬂera forskare visat på den spänning som fanns mellan yrkeskvinnor och husmödrar under
920 – 960-talen när det gällde kvinnans plats i samhället. Denna motsättning
skar tvärs igenom alla samhällsskikt och organisationer.7
Kvinnorna i spetsen för KUM hade uppenbarligen vissa saker gemensamt.
De tillhörde toppskiktet i en kvinnorörelse som till stor del var organiserad på
klass- och partibas. KUM leddes och styrdes till större delen av över- och medelklasskvinnor i medelåldern.8 De ﬂesta var välutbildade och förvärvsarbetande
stadskvinnor. Med undantag för det socialdemokratiska kvinnoförbundet företrädde samtliga kvinnoföreningar över- och medelklassen. De kvinnoorganisationer som var representerade i KUM hade en uppsättning centrala frågor som de
på ett självklart sätt stödde, däribland kraven på kvinnors rätt till förvärvsarbete och ökad kvinnorepresentation. På initiativ av FBF hade Kommittén för ökad
6. Larsson 985. Bondeförbundets efterkrigsplanering var iögonfallande tunn i jämförelse
med de andra partiernas och dominerades helt av jordbruksfrågorna; se Lewin 967 s 200. SLKF
tog inte heller steget ut i internationellt samarbete förrän efter kriget. Maj Larsson, Kvinnor i
tidsspegel: En bok om Centerns Kvinnoförbund, Stockholm 973, s 83f.
7. Se till exempel Drangel 984, s 359ﬀ, Hatje 999, kap 8, Florin 999, Björk 999, Åkerman
994, Lövgren 993, Lindholm 990 och Hirdman 990, s 88.
8. Flera forskare har visat att ﬂertalet föreningskvinnor tillhörde medelklassen. Se t ex Östberg 997, Björk 999 och Rönnbäck 2000.
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kvinnorepresentation (KÖK) bildats 937. Mot slutet av kriget var den sammansatt av 38 partipolitiskt neutrala kvinnoorganisationer. Tillkomsten hade skett i
samförstånd med de politiska kvinnoförbunden, som skulle vara pådrivare i sina
respektive partier.9 År 939 startade FBF en skriftserie, som både skulle vara ett
hjälpmedel för kvinnoorganisationernas studiearbete och utgöra ett led i deras
samarbete. Bokserien sköttes av en redaktionskommitté, där medlemmarna representerade en stor och bred sakkunskap och hade kontakt med kvinnor från
olika klasser och intressegrupper.20 Under andra världskriget kom frågor som
gällde kvinnor som förvärvsarbetande att ställas i förgrunden för FBF:s skriftserie.2 Andra exempel är att SHR, YKR och SKS fram till 944 gemensamt gav ut tidskriften Från Riksdag och Kanslihus. Tillsammans med FBF gav de också ut Våra
yrken. Det var en handbok i yrkesvägledning, som kom ut i två delar 94-943.22
Syftet var att ”just i denna tid av osäkerhet på arbetsmarknaden” bidra till att utplåna de fördomar om mäns och kvinnors lämplighet för olika yrken som fortfarande fanns kvar och uppmana de unga att göra ett rationellt yrkesval.23
Trots att kvinnornas olika organisationer samarbetade i ﬂera konkreta frågor var de ideologiska motsättningarna stora. Deras medlemmar kom från olika klasser, yrkesområden och från stad och landsbygd. De hade olika politiska
åskådningar och skilda könsideologiska övertygelser. Vissa var gifta, andra inte.
Vid denna tid uppfattades svårigheterna att förena äktenskap och moderskap
med förvärvsarbete som ”kvinnoproblem”. Förenklat gällde problemet å ena sidan hemarbetande kvinnors situation och hur den kunde förbättras och å an9. Se till exempel Brita Åkerman, 88 år på 1900-talet: Bland vänner och idéer, Stockholm
994, s 70ﬀ och Östberg 997, s 95.
20. Brita Åkerman, ”Genom kunskap till medborgarskap”, i von Konow 944, s 4.
2. Mellan 939 och 945 publicerades följande skrifter: Kvinnorna i arbetslivet av Carin Hermelin, Deltidsarbete av Birgitta von Hofsten, Vår riksdag – vad angår den oss? av Ruth Hamrin, Carin
Hermelin och Elsa Svartengren, Handarbetet till heders av Kaj Andersson, Våra samlingslokaler redigerad av Birgitta von Hofsten, Vad 900 kvinnor tycker bearbetad av Birgitta von Hofsten, De bästa enaktarna, Arbete och lön av Elisabeth Wiberg samt Yrkesval och arbetsinsats av James Rössel.
22. Initiativet till Våra yrken togs av SKS. SKS:s årsberättelser 940-944, YKR, vol Ö 5: 3, RA. Se
även Lundh, s 29.
23. Se förordet i Våra yrken, del I. Se även Overud 2000, s 97f. I James Rössels broschyr Yrkesval och arbetsinsats, utgiven i FBF:s skriftserie 945, diskuterar författaren behovet av en yrkesvägledning för all ungdom.
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dra sidan förvärvsarbetande kvinnors situation. Kvinnorna kunde inte hitta ett
gemensamt svar på hur ekvationen äktenskap-moderskap-förvärvsarbete skulle
lösas i och med att tyngdpunkten kom att ligga på antingen kvinnans uppgift
som hem- eller förvärvsarbetande. De formulerade dilemmat moderskap-förvärvsarbete som kvinnans ”valfrihet”, det vill säga om hon själv ville förvärvsarbeta eller inte.24
Om andra världskriget främst hade kännetecknats av samförstånd mellan
de politiska partierna så rådde konfrontation på en rad områden under den första efterkrigsperioden. Den inrikespolitiska striden började redan under de sista
krigsåren med att socialdemokraterna (i samverkan med LO) och folkpartiet utarbetade olika planer för den ekonomiska och sociala politiken efter kriget. Det
politiska livet präglades från 944 av en allt skarpare debatt om arbetarrörelsens
efterkrigsprogram med dess krav på industriell demokrati och ökat statligt inﬂytande över näringslivet. Näringslivet och de borgerliga partierna ville snabbt
avveckla krigstidens statliga ekonomiska regleringar, medan socialdemokraterna
befarade en stor efterkrigsdepression och ville lösa produktions- och sysselsättningsproblem genom en planmässig ekonomisk politik.25
Det livaktiga nätverk som existerade mellan kvinnogruppernas ledningar
bidrog förmodligen starkt till att tona ner motsättningarna mellan dessa. Tidigare forskning har lyft fram betydelsen av de kvinnliga nätverk som byggdes upp mellan kvinnor från olika sociala och politiska miljöer och som under
900-talet möjliggjorde gemensamt agerande på riksplanet i viktiga politiska
frågor. Kerstin Hesselgren var spindeln i nätet och hennes diplomatiska sätt
bidrog troligen också till att olika kvinnogrupper kunde samarbeta inom en
och samma organisation.26
24. Se till exempel Drangel 984, s 359ﬀ, Hatje 999, kap 8, Florin 999, Björk 999, Åkerman
994, Lövgren 993, Lindholm 990 och Hirdman 990, s 88.
25. I Leif Lewins avhandling Planhushållningsdebatten skildras motsättningen mellan borgerlig näringslivsideologi och socialdemokratisk planhushållningsideologi i efterkrigsdiskussionen. Lewin 967, kap 3.
26. Lindholm 992. Östberg 997. Hobson & Lindholm 997. Eskilsson 99. Frangeur 998.
Norrbin 2004. Andersson 200. Kerstin Hesselgrens popularitet i alla läger är omvittnad. Se t ex
Frangeur 998, s 263; Bertil Ohlin, Bertil Ohlins memoarer 1940-1951: Socialistisk skördetid kom bort,
Stockholm 975, s 86 och 88; Hamrin-Thorell 979, s 68f och Signe Höjer, Eldsjälar i fredens tjänst,
Stockholm 986, s 96 och 99.
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KUM:s

verksamhet

Varje vecka sammanträdde KUM:s ledning för att diskutera vilka åtgärder som
skulle vidtas i mellanfolkliga frågor. Utskottet började sitt arbete med ett sympatiuttalande för Norges kvinnor. Det tog sedan initiativet till en insamling
av husgeråd för Norge. KUM skrev protestuttalanden av olika slag, till exempel
med anledning av förföljelserna mot judarna i Norge under ockupationen. Vidare startade man tillsammans med Rädda barnen insamlingsaktioner, bland
annat till Europas barn.27 Ändå utgjorde hjälpverksamheten en liten del av
KUM:s arbete. Vid SKS:s årsmöte 942 sade Karin Kock att syftet med utskottet
var att skapa ett forum för efterkrigsdebatten. Man ville väcka ett levande intresse för alla de viktiga frågor som stod i centrum för de krigförande ländernas livliga diskussioner.28 Under andra världskrigets sista skede, då krigslyckan
vände till de allierades förmån, tog fredsplaneringen fart i många länder.
Kvinnoorganisationerna krävde i ett tidigt skede att statsmakterna skulle
sätta igång och planera för freden, både på nationell och internationell nivå.
Redan i juni 942 föreslog de socialdemokratiska kvinnorna att KUM skulle
lämna in en skrivelse till regeringen för att stödja det förslag som 94 utgått
från ILO till alla dess medlemsstater. ILO hade rekommenderat medlemsstaternas regeringar att snarast påbörja planeringen för efterkrigstiden, bland annat
genom att tillsätta en kommission för att göra utredningar av ekonomiska och
sociala frågor.29 I juli 942 lämnades en skrivelse undertecknad av 3 kvinnoorganisationer in till regeringen.30 När regeringen inte reagerade på denna gjorde utskottet tillsammans med LO, SSKF och Världssamling för fred en personlig
uppvaktning hos statsministern. Kerstin Hesselgren, Hanna Rydh (fp), Disa
Västberg och Signe Höjer deltog i uppvaktningen, som ägde rum i december
27. KUM:s protokoll 8/ 949 § 2, bil 2: ”KUM”, FBF, vol Ö: , RA. Höjer 982, s 85.
28. SKS:s årsmötesprotokoll 28/5 942 § 0, YKR, vol Ö 5: , RA.
29. KUM:s protokoll 8/6 942 § 5; Skrivelse till KUM från SSKF, 6/6 942, FBF, vol Ö: , RA. Se
även FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll 9/6 942 § , FBF, vol A 3: 9, RA.
30. SSKF:s verksamhetsberättelse 942, s 20 bil 7, SSKF, vol B IV: , ARAB. KUM:s protokoll 8/
949 § 2, bil 2: ”KUM”, FBF, vol Ö: , RA.
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942.3 En PM överräcktes med krav på att en kommission tillsattes med uppdrag att undersöka ekonomiska och sociala efterkrigsproblem.32
När motioner i efterkrigsplaneringsfrågan lades fram till 943 års riksdag
sändes dessa på remiss till KUM, som tillstyrkte förslagen om utredning.33 Alva
Myrdal utformade först ett förslag till remissvar för KUM:s räkning, men Kerstin Hesselgren kompletterade detta så snart det stod klart att motionerna endast remitterats till det tvärpolitiska utskottet och inte till några kvinnoföreningar i övrigt. Därmed var det nödvändigt med ett mer utförligt remissvar.
KUM tog inte ställning till den socialdemokratiska partimotionen nr 9 i andra
kammaren. Den hade starka ideologiska inslag och var ett viktigt inlägg i den
planhushållningsdebatt som startade under de senare krigsåren och kulminerade mot slutet av 940-talet.34 KUM:s motivering var att motionen endast hade
nationella frågor i blickfältet och att man ville uppmärksamma de internationella frågorna.35 I själva verket måste kvinnoorganisationerna ignorera inhemska efterkrigsproblem för att undvika hårda debatter efter partilinjer. Av det
skälet föreslog man ett inledande utredningsarbete av allmänt förberedande
natur. En kompromisslösning kunde nås i ett senare skede av efterkrigsplaneringen. KUM föreslog både en kortsiktig och en långsiktig fredsplanering för
att inplacera och utnyttja kvinnornas arbetskraft i förvärvslivet.36 Vidare framhöll KUM att kvinnlig sakkunskap måste ingå i utredningen. Motivet var att
kvinnors erfarenhet inom arbetslivet måste beaktas i den mån efterkrigssakkunniga skulle behandla frågor som gällde kvinnors sysselsättningsförskjutningar, men också och framför allt att husmödrar och konsumenter måste få
vara med och dirigera produktionen i samband med återgången till fredsför3. KUM:s protokoll 9/ 942 § 4, FBF, vol Ö: , RA.
32. SHR:s au-protokoll 8/ 943 § 2, HHS, vol A 2: 4, RA. SSKF:s verksamhetsberättelse 942,
s 20 bil 8, SSKF, vol B IV: , ARAB. Skrivelse till statsministern från KUM m ﬂ, 9/2 942, KEEP,
nr 86, vol 4, RA.
33. Remissyttrandet från KUM till AK:s andra tillfälliga utskott den 29/3 943 ﬁnns tryckt som
bilaga i AK:s andra tillfälliga utskotts utlåtande 943 nr 9, s 26-28.
34. Se Lewin 967, kap 3, Appelqvist 2000, Molin 974, s 370ﬀ och Zetterberg 975, s 326f.
35. KUM:s protokoll, 8/3 943 § 4 och 22/3 943 § 2, FBF, vol Ö: , RA.
36. AK:s andra tillfälliga utskotts utlåtande 943 nr 9, s 26.
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hållanden på grund av sina överlägsna kunskaper och erfarenheter i konsumentfrågor och sociala frågor.37 I den riksdagsdebatt som följde på utskottsbehandlingen av detta spörsmål framförde Disa Västberg, Kerstin Hesselgren
och Anna-Sjöström-Bengtsson (s) också de krav och önskemål som kvinnosakkunniga och nu även KUM hade i fråga om framtidsplanerandet.38
Vid samma tid arbetade utskottet med förberedelserna för en undersökning bland kvinnoföreningarnas medlemmar om deras syn på demokrati och
önskemål om sociala reformer och internationellt samarbete.39 Den 3 november 942 skedde upptakten till åsiktsstudien vid ett oﬀentligt möte i Konserthuset i Stockholm med mottot ”När fredens nya värld planeras”.40 I inbjudan
hade utskottet påtalat att kvinnorna genom en god uppslutning på mötet visade att fredens och återuppbyggnadens problem angick dem.4 Kvinnoföreningarna hörsammade kallelsen,  900 kvinnor kom.42 Signe Höjer lade fram
ett förslag om en opinionsundersökning och Alva Myrdal en plan för Sveriges
och kvinnors deltagande i efterkrigsarbetet.43 Myrdals föredrag är intressant av
många orsaker, bland annat för att hon så öppet framförde att kvinnor skulle
utnyttja de emanciperande möjligheter som trots krigets fasor öppnade sig för
kvinnor, vare sig de var husmödrar eller yrkeskvinnor:
Och kvinnorna, som så länge varit tysta, måste dock se att detta tillfälle
är deras stora möjlighet att höja sin röst, nu när ändå så mycket måste
göras om i världen. Kvinnorna i många andra länder känner just detta
uppvaknande nu. Bakslagen kan bli stora; vi skall inte luta oss för hårt
37. Ibid s 27f. Se även skrivelse till ﬁnansministern från FBF om kvinnlig sakkunskap i KEEP,
8/3 943, bil  till FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll, /3 943 § 5, FBF, vol A 3: 0, RA.
38. Protokoll 943 AK nr 2, s 73ﬀ och 3. Protokoll 943 FK nr 26, s 47f. Riksdagskvinnorna
uppfattades som viktiga kanaler till makten; se t ex Norrbin 2004, s 20 och Nilsson 996, s 00.
39. KUM:s protokoll 8/5 942 § 3, FBF, vol Ö: , RA.
40 När fredens nya värld planeras, s 5. SHR:s verksamhetsberättelse 942, s 32f, HHS, vol B : , RA.
4. Skrivelse till samtliga kvinnoföreningar i Stockholm från KUM, 9/0 942, YKR, vol E : 5, RA.
42. När fredens nya värld planeras, s 5.
43. Manus till Alva Myrdals föredrag ”När fredens nya värld planeras”, FBF, kartong med texten ”Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för mellanfolkliga frågor 94-947”, RA. Skrivelse till samtliga kvinnoföreningar i Stockholm från KUM, 9/0 942, YKR, vol E : 5, RA.
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på illusionerna att något gott kan komma ur krig. Men i en omvälvningstid har kvinnorna så många praktiska möjligheter att sätta in en
målmedveten insats: som husmödrar och konsumenter är de mäktigare
än någonsin, och för allas vårt väl borde de inte släppa den makten ens
i fredstid. Som yrkeskvinnor har de mer än någonsin makt att genom
att välja sin utbildning och sina yrken djärvt för framtiden, ge framtiden de personalkrafter utan vilket intet nytt kan skapas.44

Alva Myrdal ville få kvinnoorganisationerna att vända huvudintresset från
beredskapsårens samling kring försvaret till ny nationell samling kring framtidens återuppbyggnadsarbete.45 De ledande kvinnorna måste mobilisera all den
kraft som kvinnoorganisationerna hade för att tillvarata de stora möjligheter
som fredsslutet erbjöd. En sådan kollektiv mobilisering verkställdes under år
943, då KUM organiserade ett studium inom kvinnoföreningarna och en utfrågning av föreningskvinnorna. KUM hade i det avseendet en lång tradition att falla tillbaka på, både i Sverige och utomlands. Redan efter första världskriget hade
kvinnoorganisationerna skrivit efterkrigsprogram och frågat kvinnorna vad de
tyckte i frågor som rörde kvinnans ställning i hem, yrke och samhälle.46

Kvinnoföreningarnas frågebok
”När fredens nya värld planeras”
Under år 942 gjorde Signe Höjer, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren ett frågeformulär med rubriken ”När fredens nya värld planeras: Vad svenska kvinnor tror och önskar”.47 I inledningen betonade de att människor runtom i värl44. Manus till Alva Myrdals föredrag ”När fredens nya värld planeras”, s 2, FBF, kartong med
texten ”Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för mellanfolkliga frågor 94-947”, RA.
45. Se även Inga Bagger-Sjöbäcks tal vid kvinnoorganisationernas stora opinionsmöte 940.
Mot det totala kriget, s 2ﬀ.
46. Katarina Leppänen, Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature,
women in Elin Wägner’s Väckarklocka, Göteborg 2005, s 54ﬀ.
47. SSKF:s vu-protokoll 2/5 942 § 0 Mom ; Skrivelse till ordf i kvinnoföreningarna från
KUM, januari 943, SSKF, vol A II: 8, ARAB.
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den hyste framtidsförhoppningar om nydaningar på olika områden. En sådan
förnyelse var inte tänkbar utan kvinnors medborgarskap eller närmare bestämt
”medverkan och ansvar”.48 Det var därför viktigt att kvinnor tidigt gjorde klart
för sig på vilka grundvalar ett nytt samhälle skulle byggas. Formuleringarna indikerade att kvinnornas program främst skulle utmynna i kravet på vittgående
sociala reformer. Frågeformuläret hade två syften. Det skulle både fungera som
ett studiematerial och en opinionsundersökning bland föreningskvinnorna. Kapitelrubrikerna var arbetsliv och fritid, sociala och ekonomiska problem, trivsel
och allmän livsinställning, internationellt samarbete, moral och religion, uppfostran och utbildning.49 Under år 943 skickades frågeformuläret ut till kvinnoorganisationernas lokalavdelningar, som uppmanades att sätta igång med interna diskussioner och studiecirklar.50 Vid samma tid lämnade KUM in en skrivelse
till Radiotjänst med krav på en periodisk, enkel och metodisk nyhetsförmedling
i rekonstruktionsfrågor. Radiotjänst satte också upp en serie diskussioner kring
olika frågor i formuläret på sitt program.5
Frågeboken remitterades till anslutna organisationer och väckte gensvar som
studiebrev.52 Däremot riktades en svidande kritik mot den som åsiktsstudie. En
huvudinvändning var att frågorna i formuläret var för svåra att besvara. Husmödrarnas organisation var positiv till frågeformuläret som diskussions- och studiematerial inom föreningarna, men ansåg att det som åsiktsundersökning var för
komplicerat för att andra än elitkvinnor skulle kunna ge reﬂekterande svar.53 Husmodersförbundet anordnade en orienterings- och studiedag kring frågeboken
48. När fredens nya värld planeras, s 5.
49. Ibid s 3 och 5.
50. SLKF:s au-protokoll 3/3 943 § 4, Centerkvinnorna, vol A : , RA. SHR:s au-protokoll 27/
942 § , HHS, vol A 2: 4, RA. Célie Brunius, ”Vad svenska kvinnor tror och önskar”, Yrkeskvinnan, 2 (943) s 8, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
5. Skrivelse till styrelsen för Radiotjänst från KUM (bil 5), 7/9 943; Skrivelse till ordf i kvinnoföreningarna från KUM, januari 943, SSKF, vol A II: 8, ARAB. KUM:s protokoll 5/2 942 § 2;
Skrivelse till KUM från Radiotjänst, 8/0 943 (bil 2), FBF, vol Ö: , RA.
52. SSKF:s vu-protokoll 23/0 942 § 5, SSKF, vol A II: 8, ARAB. KUM oroade sig emellertid för
landsbygdskvinnornas ganska svala intresse för frågeformuläret. Se skrivelse till ordf i centralstyrelsen för SSKF från KUM, 22/4 943, SSKF, vol A II: 8, ARAB.
53. SHR:s au-protokoll, 27/ 942 § , HHS, vol A 2: 4, RA.
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med föredrag och diskussioner i samband med sitt landsmöte 943.54 När Kerstin
Hesselgren kommenterade frågeformuläret i dess egenskap av åsiktsundersökning
påpekade en husmodersförbundare vikten av att så många som möjligt med varierande levnadsvillkor svarade. Husmodersförbundaren ansåg att åsiktsundersökningen skulle bli missvisande om bara intellektuella stadsmänniskor besvarade enkäten.55 Folkpartiets kvinnoförbund hade liknande synpunkter.56
En annan kritisk huvudlinje bestod i att svaren inte var representativa för
kvinnoopinionen ur ett klass- och partipolitiskt perspektiv. Akademiskt bildade kvinnors förening och Högerns centrala kvinnoråd tyckte att frågeboken
fungerade som studiematerial, men ville inte medverka till en statistisk bearbetning av svaren med motiveringen att det inte gick att få fram ett representativt uttryck för kvinnoopinionen ur materialet.57 FBF framhöll att publiceringen av svaren inte ﬁck ge intryck av att stå för en samlad kvinnoopinion.58
Redan inför konserthusmötet 942 hade några av de ledande därifrån framfört
en del betänkligheter mot att det egna förbundet stod bakom ett möte med
en viss politisk tendens.59 Troligen hade kritiken då berott på att huvudtalaren
Alva Myrdal, som spelade en central roll i socialdemokratins efterkrigsdiskussioner, fått tillfälle att framföra sina synpunkter. Denna gång var orsaken att
de ﬂesta kvinnor som svarat tillhörde arbetarklassen. Vid svarstidens utgång
hade 4 354 svar kommit in. Av dessa kom  97 från Socialdemokratiska kvin54. SHR:s verksamhetsberättelse 943, s 4 och 49, HHS, vol B : , RA. Fredens problem är hela
världens problem. Föredrag hållna vid SHR:s studie- och orienteringsdag i Lund den 18 maj 1943 omkring kvinnoorganisationernas frågeformulär ”När fredens nya värld planeras”, Stockholm 943.
55. SHR:s styrelseprotokoll, 27/2 943 § 3-32, HHS, vol A 2: 4, RA. Kerstin Hesselgren var socialstyrelsens representant i SHR.
56. FPK:s protokoll nr 60, bil 3: Skrivelse till KUM från FPK, 2/2 942, FPK, vol A: 4-5 (FO3530246), RA.
57. Skrivelse till KUM från Vivi Sylwan, 0/5 943, FBF, vol Ö: , RA. Skrivelse till KUM från
HCK, 9/6 943, FBF, vol Ö: , RA. Transumt av ABKF:s centralstyrelseprotokoll 28/3 943 till ordf
i KUM, KH, FBF, vol Ö: , RA.
58. FBF:s styrelseprotokoll 6/6 943 § 5 och bil 4: Skrivelse till FBF:s förvaltningsutskott från
FBF:s södra kretsstyrelser, 7/5 943, FBF, vol A 2: 8, RA. FBF:s årsmötesprotokoll 7/6 943 § 5,
FBF, vol A I: 2, RA.
59. FBF hade då bestämt sig för att inte stå som medarrangör. FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll, 4/0 942 § 2, FBF, vol A 3: 9, RA.
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noförbundet, 865 från LO och 69 från Kvinnogillesförbundet. Resten av svaren fördelade sig på 4 olika föreningar.60
Med anledning av missnöjesyttringarna från borgerligt håll diskuterade
KUM frågan om publicering eller inte.6 Man stannade dock vid att kommentera bristen på representativitet i en preliminär bearbetning av frågeboken, som
kom ut 944 i form av en broschyr med samma namn (När fredens nya värld
planeras).62 Utskottet konstaterade vidare att fördelningen av svaren på olika
organisationer var oproportionerlig. Högerkvinnorna ville inte vara med i frågeboken, eftersom de inte kunde bearbeta de svar som lämnats in. De var kanske inte heller så pigga på att göra detta då förslaget om en åsiktsstudie väckts
av det socialdemokratiska kvinnoförbundet.63 Till råga på allt publicerades frågeboken strax före höstens riksdagsval 944 och i anslutning till utgivningen
av socialdemokraternas 27 punkter.64 FBF kan av prestigeskäl ha invänt mot att
frågeboken skulle uttrycka kvinnoopinionen. Det hade redan gjort en rundfråga bland borgerligt sinnade kvinnor: Vad 900 kvinnor tycker: En rundfråga av Fredrika-Bremer-förbundet.65 KUM:s ledning hade tidigt fått underrättelser om detta av FBF:s ordförande Hanna Rydh, men enligt Kerstin Hesselgren
sammanföll inte undersökningarna med varandra.66
60. Kooperativa kvinnogillesförbundet hade sin främsta bas hos arbetarrörelsens kvinnor. Östberg 997, s 89. Lövgren 993, s 79. I övrigt såg materialets sammansättning ut på följande vis:
SHR 32, Vita bandet 246, KKS 98, IKFF 93, FPK 22, Sveriges folkskollärarinneförbund 70, SLKF
63, YKR 45, Kvinnliga postföreningen 3, FBF 26, SKM 22, Sveriges skolkökslärarinnors förening 4,
Open Door 9, Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm 4 och övriga 39. När fredens nya värld
planeras, s 6f. Fördelningen stod inte i proportion till de olika organisationernas medlemsantal.
6. KUM:s protokoll 2/2 944 § 5, FBF, vol Ö: , RA.
62. När fredens nya värld planeras, s 7.
63. SSKF:s styrelseprotokoll 5/4 943 § 3, SSKF, vol A II: 8, ARAB.
64. Högerns syn på de politiska uppgifterna uttrycktes i det handlingsprogram som antogs
först 946, Högern vill..., och i den kommentar till handlingsprogrammet, Frihet och framsteg,
som utgjorde högerns efterkrigsprogram. Lewin 967, s 90f.
65. Birgitta v Hofsten (red), Vad 900 kvinnor tycker: En rundfråga av Fredrika-Bremer-förbundet, Stockholm 943. YKR planerade ungefär vid samma tidpunkt att organisera en utfrågning av
sina egna medlemmar. Detta för att få en uppfattning om förvärvsarbetande kvinnors försörjningsplikter (yrke, civilstånd osv). Frågan föll framåt med anledning av KUM:s opinionsundersökning. YKR:s protokoll nr 64 § , /0 94, vu-protokoll nr 65 § 7, 24/ 94, vu-protokoll
nr 72 § 2, 6/6 942 och styrelseprotokoll nr 79 § 8, 9/ 942, YKR, vol A : , RA.
66. KUM:s protokoll 8/5 942 § 3, FBF, vol Ö: , RA.
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Fredrika-Bremer-förbundets
rundfråga ”Vad 900 kvinnor tycker”
Motivet för FBF:s rundfråga var att förklara varför kvinnor fortfarande inte
uppnått det fulla medborgarskapet och att deﬁniera medlen för att åstadkomma detta. Med ”kvinnornas fulla medborgarskap” avsågs ”deras av dem själva förstådda och av männen helt accepterade rätt och plikt till individuell utveckling och insats just där deras insats bäst behövs och dit deras egen kallelse
bjuder dem att gå”.67 Nästan 60 procent av svaren uppgav att bristande tid på
grund av hem- och familjeuppgifter gjorde det svårare för kvinnor än för män
att ägna sig åt samhällsarbete, det vill säga politik.68 Redaktören Birgitta von
Hofsten ansåg dock att hela problemet var mer komplext än så:
Männen tar det vanligen som självklart att samhället skall skötas helt
av dem. Kvinnorna tar det lugnt när det gäller att överbevisa dem om
motsatsen: de väjer för politiken som är den ordinarie inkörsporten till
nämnduppdrag m.m. De ställer sig inte sällan likgiltiga och ointresserade för det hela.69

Det förvånade henne att cirka 38 procent trodde att hemhjälp skulle frigöra
husmödrarna för samhällsarbete och att så få kvinnor satte ifråga om intresset att aktivare medverka till samhällsarbetet på allvar fanns.70 Drygt 50 procent av kvinnorna svarade att kvinnorna mer allmänt inte kom fram till ledan67. Förord av Hanna Rydh i Vad 900 kvinnor tycker.
68. Vad 900 kvinnor tycker, s 77. Drygt 20 procent ansåg att huvudskälet var säregenskaper
hos kvinnan och omkring tio procent trodde att det berodde på männen och traditionen. Cirka tio procent hade ingen åsikt.
69. Ibid s 78 och 8 (citat).
70. Ibid s 82ﬀ. Fyra andra förslag som rangordnades ganska högt var genom mer praktiska
bostäder (5 procent), genom hjälp från övriga familjemedlemmar (4 procent), genom bättre
organisering av hemarbetet (elva procent) och genom att inrätta kollektivhus, bygga barnkrubbor, anordna gemensamma tvättstugor o s v (åtta procent).
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de ställning inom sina respektive yrken på grund av egenskaper hos kvinnan
(blyghet, rädsla, osolidaritet eller brist på framåtanda).7 Denna argumentering var enligt redaktören ett bevis på det stora behovet av upplysning och
diskussioner om könens biologiskt och socialt konstruerade olikheter.72 I slutordet skrev Hanna Rydh att undersökningen främst pekat på behovet av större samhällskunskap. Hon stödde sig på svaren som talade om behovet av att
”uppfostra människorna”, medan andra svar togs som intäkt för att kvinnorna
inte var upplysta nog att se problemets orsakssammanhang och omfattning. I
förbundets tolkning visade enkäten framför allt att kvinnor var ”kvinnorörelsens värsta ﬁender”.73 Däremot ansåg sig FBF förstå vad allt handlade om och
vad som skulle eftersträvas:
Men alla de många som ser, att vi nu beﬁnner oss i en samhällets omvandlingsprocess, där vi i varje fall icke kan göra halt just på den punkt,
där vi nu beﬁnner oss, de måste sträva efter att säkra kvinnornas medborgarskap, så att de i trygghet kan mot varandra avväga arbete och
modersplikt, de måste också söka nå en större jämvikt mellan mäns och
kvinnors inﬂytande i samhället.74

Birgitta von Hofsten underströk att bara runt 40 procent av de förvärvsarbetande mödrarna hade en positiv inställning till kombinationen giftermål-förvärvsarbete. Av dessa hade cirka 20 procent svarat att barntillsynen i så fall
måste vara ordnad, till exempel i form av hemhjälp eller kollektivhus. Hon
menade att en del svar belyste kvinnors svårigheter att förena förvärvsarbete med moderskap.75 Andra svar gav stöd för synen på kvinnors erfarenheter som ett komplement i det manligt dominerade samhället. Det ansågs inte
bara vara orättvist med ett samhällsstyre som utestängde kvinnor. Kvinnors
7. Ibid s 4f. Ungefär 25 procent ansåg att det berodde på männen och traditionen, drygt
fem procent trodde orsaken var bristande tid och cirka 20 procent hade ingen åsikt.
72. Ibid s 44.
73. Redan i förordet antydde Hanna Rydh huvudresultatet.
74. Ibid s 96.
75. Ibid s 45f.
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erfarenheter av människo- och hemvård sågs också som en outnyttjad resurs.
De svarande tyckte att kvinnor skulle få ökat inﬂytande på samhällets sociala
områden som bostadsfrågan, förlossningsvården, ungdomsvården, skolfrågor,
barnavård, utbildning i husligt arbete, sjukvård och hemhjälp. Hela 76 procent av kvinnorna i undersökningen trodde att kvinnor hade något annat att
ge i samhällsarbetet än män. Detta andra bestod av större intresse för människor, större intuition och mindre byråkratism.76 Vilka likheter och skillnader
kan då ses mellan KUM:s frågebok och FBF:s rundfråga?

En jämförelse mellan KUM:s
frågebok och FBF:s rundfråga
KUM:s frågebok och FBF:s rundfråga skilde sig åt i ﬂera avseenden. Den förra var
mer omfattande än den senare, både när det gällde antalet och urvalet av svarande kvinnor. Frågeboken besvarades av mer än 4 000 kvinnor från skilda kvinnopolitiska sammanslutningar, fackliga organisationer, politiska kvinnoförbund,
kvinnoföreningar för nykterhet, hus och hem samt en internationell fredsorganisation och en religiös organisation. Majoriteten av svaren (68 procent) kom
från kvinnor som tillhörde arbetarklassen.77 FBF:s rundfråga besvarades av omkring 900 kvinnor inom borgerligt inriktade fackliga organisationer och yrkessammanslutningar, ﬁlantropiska och sociala föreningar, försvarsorganisationer,
kvinnopolitiska sammanslutningar, politiska föreningar, husmoders- och nykterhetsföreningar samt kyrkliga föreningar.78 De ﬂesta som svarade var borgerligt
76. Ibid s 53ﬀ, 57f och 6. Omkring tio procent var tveksamma eller svarade klart nej på frågan om kvinnor hade något särskilt att tillföra samhällsarbetet, medan knappt 5 procent inte
hade någon åsikt alls i frågan.
77. Det vill säga från kvinnor inom SSKF, LO och Kvinnogillesförbundet. När fredens nya
värld planeras, s 2f. Jag använder Östbergs kategorisering och sammanställning av kvinnoorganisationer i Stockholm fram till andra världskriget; se Östberg 997, bilaga.
78. Kvinnorna var främst med i fack- och kårföreningar, t ex Svensk sjuksköterskeförening,
Sveriges folkskollärarinneförbund och Kvinnliga telefontjänstemannaförbundet (5 procent).
Närmast därefter följde Röda korset (2 procent), Lottaföreningar ( procent) och Fredrika
Bremer-kretsar ( procent). Vad 900 kvinnor tycker, s 22.
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inställda kvinnor som tillhörde medelklassen och föll under yrkesgruppen förvaltning och undervisning.79 Redaktören konstaterade till och med att den övervägande majoriteten inte tillhörde arbetarklassen eller den lägre medelklassen.80
De kvinnor som medverkade till de respektive studierna skilde sig även åt i fråga om civilstånd. Rundfrågan hade en ganska jämn fördelning mellan gifta och
ogifta kvinnor, medan gifta kvinnor dominerade i frågeboken.8 Samtidigt hade
undersökningarna många gemensamma drag. De föreningskvinnor som ingick
i KUM:s åsiktsstudie hade en högre medelålder och bildningsstandard än kvinnor i allmänhet och var i huvudsak stadsbor. Fredrikornas ursprungliga idé var
att i första hand välja kvinnor utanför kvinnoorganisationernas egna led, men
det var framför allt en elitskara av föreningsaktiva och politiskt medvetna, äldre
stadskvinnor som deltog i undersökningen.82
Bakgrunden och motivet till kvinnoundersökningarna var olika. FBF gjorde åren 94-942 en rundfråga bland kvinnor för att få veta vad de tyckte i
frågor som rörde kvinnans ställning i hem, yrke och samhälle.83 Detta för att
få veta vilka medel som skulle användas för att nå målet, kvinnornas i praktiken tillämpade fulla medborgarskap.84 Medlemmar från omkring 70 kretsar
runtom i landet fungerade som ombud för undersökningen. De ﬁck på sin
lott att ställa formulärets frågor till olika kvinnokategorier och skriva ner svaren. Kapitelrubriker var ordagrant intresse för föreningsliv och politik, kvinnor och tidningsläsning, kvinnornas syn på yrkesarbete och karriär, kvinnorna och världsfreden, ﬂer kvinnor i samhällsstyret samt kvinnornas bundenhet
vid hem och barn motiv för deras bristande samhällseﬀektivitet.
79. Av dessa var majoriteten lärarinnor (37 procent). Därefter följde kontorsarbete (6 procent),
sjukvård (3 procent), husligt arbete ( procent) och aﬀärsbiträden (0 procent). Ibid s 5f.
80. Ibid s 4.
8. I frågeboken var 20 procent ogifta och 76 procent gifta. När fredens nya värld planeras,
s . I rundfrågan var åtta procent skolﬂickor, 40 procent ogifta och 52 procent gifta. Vad 900
kvinnor tycker, s 2.
82. Det går inte helt att jämföra kvinnornas ålder. FBF skiljer mellan skolﬂickor och kvinnor
över och under 30 år. KUM skiljer på kvinnor som är under och minst 45 år. I FBF:s studie var
åtta procent skolﬂickor, 27 procent under 30 år och 63 procent över 30 år. Vad 900 kvinnor tycker, s 2. Av kvinnorna i KUM:s undersökning var 56 procent under 45 år och 40 procent minst
45 år. När fredens nya värld planeras, s 0.
83. Vad 900 kvinnor tycker, s 9.
84. Ibid förord.
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KUM vände sig direkt till kvinnoorganisationerna och majoriteten av svaren kom därifrån. Ett undantag utgjorde de kvinnor som var gifta med fackföreningsmän. Frågebokens punkter var hem och arbete, barnen och deras
uppfostran, religionen, efterkrigsarbetet och åsikternas bakgrund (varför man
ansåg och trodde som man gjorde). Frågeboken fyllde ﬂera funktioner för utskottet. Den skulle både väcka och uttrycka kvinnoopinionen. Kvinnornas
krav måste stödjas av en stark kvinnlig opinion bland väljarna. Därför var det
nödvändigt att organisera ett studium inom kvinnoföreningarna och en utfrågning av föreningskvinnorna. Vidare kan de interna diskussioner och studiecirklar som anordnades kring frågeboken tolkas som ett led i kvinnornas
uppfostran till samhällsmedborgare. I ledande kvinnokretsar strävade man efter att skapa en upplyst kvinnlig medborgare som förstod de politiska debatterna och kunde påverka efterkrigstidens politik. Frågeboken hade till slut stor
betydelse för att visa att föreningskvinnorna deltog i och tog ansvar för ett aktivt, positivt uppbyggnadsarbete av ett nytt samhälle.85 Vad trodde och önskade då svenska föreningskvinnor?
Medan FBF:s undersökning visade att kvinnor inte var särskilt intresserade av att medverka i samhällsarbetet kom KUM fram till att de var mycket intresserade av att delta i efterkrigsarbetet. Den positiva inställningen var i synnerhet markerad hos Fred och frihet, Yrkeskvinnorna, FBF, Svenska kvinnors
medborgarförbund och Open Door. Landsbygdskvinnorna var minst intresserade av rekonstruktionsarbetet, vilket delvis förklarar deras brist på medverkan till frågeboken.86 Det största intresset för efterkrigsfrågor visade alltså
främst organisationer som vände sig till medelklassens kvinnor och som hade
förvärvsarbetande stadskvinnors ställning på sina program.
Styrelsen för KUM förankrade kraven på ökad kvinnorepresentation, kvinnors rätt till förvärvsarbete och socialpolitiska lösningar av problemet förvärvsarbete-moderskap i kvinnoorganisationernas led. Man gjorde ofta hänvisningar till jämförbara Gallup-resultat för att visa att föreningskvinnornas åsikter
85. När fredens nya värld planeras, s 42. Se även skrivelse till samtliga kvinnoföreningar i
Stockholm från KUM, 9/0 942, YKR, vol E:5, RA.
86. När fredens nya värld planeras, s 36f.
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till stora delar sammanföll med Sveriges alla kvinnors. Den punkt som prioriterades var kvinnors svårigheter att kombinera äktenskap och moderskap med
förvärvsarbete. Detta problem framställdes också som en viktig samhällsfråga.
Det annalkande problemet med mindre barnkullar och en långsiktigt sjunkande arbetskraftstillgång syntes erbjuda ett gott förhandlingsläge. Socialpolitiska åtgärder kunde motiveras med att det framtida samhället behövde både
mödrar och förvärvsarbetande kvinnor.87
KUM:s åsiktsstudie visade att 25 procent av de gifta kvinnorna hade förvärvsarbete och att 52 procent av hemmafruarna, yngre och äldre, inte önskade ett yrkesarbete utanför hemmet. Av de gifta, hemarbetande kvinnorna lät
30 procent av de yngre och 36 procent av de äldre bli att svara på frågan om
man ville ha ett lönearbete. Det var bara en procent bland de yngre och äldre som ville ha ett heltidsarbete utanför hemmet. Däremot önskade 7 procent av de yngre och elva procent av de äldre ett deltidsarbete. Vidare kunde
6 procent bland de yngre och åtta procent av de äldre tänka sig ett avlönat arbete inom hemmets väggar.
KUM granskade tre typiska fall för att ta reda på varför kvinnorna lämnade
så olika svar på frågan. Utifrån fallen drog man slutsatsen att de kvinnor som
förenade heltidsarbete med småbarnsfamilj ﬁck en alldeles för tung arbetsbörda
om inte ekonomin, tillgången på hemhjälp och de lokala villkoren i övrigt var
mycket fördelaktiga.88 Utskottet underströk att i de två fallen med de lägre inkomsterna, det vill säga en folkskollärarinna och ett aﬀärsbiträde, var kvinnorna så utschasade av dubbelarbetet att båda ville slippa undan förvärvsarbetet.
Att just lönearbetet valdes bort förklarade man med att något realistiskt alternativ, till exempel en radikal lindring av hemarbetet genom kollektiva anordningar, inte låg inom det rimligas gränser för de ﬂesta kvinnor.89 Det var annorlunda i fallet med den välbärgade läroverkslärarinnan som i någon mån hade bättre
ordnad hemhjälp. Hon ville under inga omständigheter förlora sitt förvärvsarbete. KUM framhöll att lönearbetet var mycket viktigt i hennes liv:
87. Ibid s 2.
88. Ibid s 5f.
89. Ibid s 6.
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Om hon skulle bli tvungen att lämna det – därför att priset trots allt
blir för dyrt, om det t. ex. skulle gälla familjens sammanhållning eller
barnens skötsel – skulle hon känna det som en stympning.90

Kvinnors svårigheter att förena förvärvsarbete med barnafödande uppgavs
också vara svaret på varför förvärvsarbetande gifta kvinnor inte hade barn i
lika hög grad som hemmafruar.9 Utskottet radade i formuläret upp en mängd
förslag till åtgärder för att underlätta hemarbetet och instruerade kvinnorna
att rangordna dessa. De prioriterade bättre bostäder med mer arbetsbesparande inredning, lunch i skolan för skolbarnen, olika typer av kollektiva åtgärder och ökade möjligheter till hemhjälp.92 Att kravet på hemhjälp hamnade så
långt ner på ranglistan berodde på att Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
LO och Kvinnogillesförbundet - de organisationer som var överrepresenterade
i KUM:s åsiktsstudie - placerat detta önskemål först på femte plats. Hos de övriga organisationerna placerades hemhjälpen på första eller andra plats.93
Svaren från kvinnorna i undersökningen användes konsekvent för att underbygga kravet på kvinnors rätt till yrkesarbete och karriär. Att en del av
kvinnornas önskemål stod i strid med detta var inget hinder. KUM tillfogade
att de kvinnor, som ansåg att gifta kvinnor skulle bort från arbetslivet under
arbetslöshetsperioder och att män skulle få familjeförsörjarlöner ändå generellt sett tyckte att förvärvslivet rent principiellt borde vara öppet för alla och
att kvinnorna till exempel borde vara aktivt verksamma i efterkrigsarbetet.94
Enligt KUM ville de ﬂesta som deltog i kvinnoundersökningen placera ﬂer
kvinnor på mansdominerade yrkesområden. Tyngdpunkten låg inom yrken
90. Ibid.
9. Ibid s 25. Av undersökningen framgick att förvärvsarbetande fruar i snitt hade ,4 barn
mot hemmafruars 2,4.
92. Resultatet blev följande: bättre bostäder med mer arbetsbesparande inredning (7%),
lunch i skolan för skolbarnen (2%), kollektiva åtgärder (%), ökade möjligheter till hemhjälp
(0%), läxläsning i skolan (9%), hjälp från övriga familjemedlemmar (6%), underlättande av inköpen (4%). När fredens nya värld planeras, s 2.
93. Bara en procent av kvinnorna inom SSKF, LO och Kvinnogillesförbundet uppgav att de
hade ett hembiträde medan motsvarande siﬀror för övriga organisationer, med undantag för
SLKF, varierade mellan 5 och 28 procent. Ibid s 22.
94. Ibid s 8.
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långt ifrån LO:s kärntrupper. Utskottet skrev att punkten ännu inte bearbetats,
men påpekade som stickprov att man ofta ville se kvinnor som präster och själasörjare, som diplomater, ekonomichefer, arkitekter och byggnadsfolk. Dessutom önskade föreningskvinnorna ﬂer kvinnliga domare, läkare, lärare vid gossläroverk, högre tjänstemän (speciellt på de poster som hade med människovård
att göra, till exempel socialvård) samt ﬂer kvinnor inom järnvägen och fångvården.95 KUM uppmärksammade också husmodersyrket i frågeboken. Undersökningen visade att mödrarna efterfrågade utbildning för husmoders- och modersuppgifterna och att de framför allt ville veta mer om barnuppfostran.96
Resultatet av FBF:s respektive KUM:s studie uppvisar klassmässiga och politiska skiljelinjer, men också beröringspunkter. Man var rätt enig om att främja en
utveckling mot större social, politisk och ekonomisk jämlikhet mellan män och
kvinnor. Kvinnor från olika politiska och sociala miljöer hade också ett gemensamt intresse av att lösa problemet att förena förvärvsarbete med äktenskap och
moderskap, även om frågan ﬁck större utrymme i frågeboken än i rundfrågan.
Det rådde ingen enighet om vilka konkreta reformer som eftersträvades. Krav
på hemhjälp för att avlasta förvärvsarbetande kvinnor var knappast relevant för
arbetarkvinnor.97 I stora drag hade skillnaderna sin grund i att kvinnorna tillhörde olika klasser, partier och civilstånd. En sak som förenade frågelistorna var
betoningen av kvinnlig sakkunskap inom sociala politik- och arbetsområden.
En annan var koncentrationen på förvärvs- och yrkesarbetande kvinnors frågor.
Elitkvinnorna hade ett gemensamt intresse av att väcka opinion för förvärvsarbetande kvinnors villkor och rättigheter och i denna strävan stod yrkeskvinnor
från medelklassen i centrum. Detta var helt naturligt för FBF, som i stor utsträckning vände sig till medelklassens förvärvsarbetande kvinnor. Att ﬂera av tidens
ledande yrkeskvinnor initierade, planlade och tillsammans med övriga deltagare genomförde åsiktsundersökningen förklarar säkert KUM:s stora engagemang i
95. Ibid s 30.
96. Ibid s 23f.
97. Hembiträdesfrågan orsakade som klassfråga splittring mellan olika kvinnoorganisationer;
se till exempel Waldemarson 2000, s 25, Lisa Öberg, ”Ett socialdemokratiskt dilemma. Från
hembiträdesfråga till pigdebatt”, i Florin, Sommestad och Wikander 999, s 59-99 och Lövgren 990, s 2-20.
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förvärvsarbetande kvinnors frågor. Precis som under 930-talet visade yrkeskvinnor genom sina professionella organisationer mycket stor aktivitet i debatten
om kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden.98 Yrkeskvinnornas livliga engagemang kan ses som en protest mot de politiska partiernas efterkrigsprogram. Där
var kvinnoarbetet i hemmet det centrala, trots vacklan mellan motstridiga ställningstaganden i synen på kvinnans samhällsuppgift. För de politiska partierna
handlade det främst om att förbättra kvinnors liv som husmödrar och mödrar.
Detta blev viktigt inte minst ur befolkningspolitisk synpunkt.99

Nya organisationsförsök
Under år 943 utarbetade en liten grupp kvinnor, ledda av Alva Myrdal och Karin Kock, planer för två nya kvinnoorganisationer. Den ena planen gick ut på att
slå ihop Svenska kvinnors samarbetskommitté (SKS) och Yrkeskvinnors riksförbund (YKR) till en ny typ av organisation – ett samarbetsförbund som bestod av
kvinnliga fackorganisationer och lokala klubbar. Den andra planen innebar att
man skulle upplösa KUM och KÖK och skapa en ny permanent topporganisation
för de ledande kvinnoorganisationerna – en strategisk koalition.

Yrkeskvinnors samarbetsförbund
Yrkeskvinnors samarbetsförbund (YSF ) bildades 944 som en sammanslagning
av SKS och YKR. Det var Alva Myrdal och Karin Kock som tog initiativ till
dess bildande i syfte att skapa en enhetlig och slagkraftig organisation för de
förvärvsarbetande kvinnorna. De ville skapa en organisation som, vid sidan
98. För yrkeskvinnornas aktiva organisering under 930-talet se Östberg 997, s 0-98 och
Frangeur 997, s 5-24.
99. I arbetarrörelsens efterkrigsprogram ﬁnns en ambivalens i synen på kvinnans uppgift i
samhället. Samtidigt som det framhölls att kvinnors arbetsfält borde vidgas betonades hemarbetets stora betydelse för levnadsstandarden och trivseln i samhället. Waldemarson 992, s 3
och Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 25 och 25. För en analys av synen på kvinnans roll i
samhället och befolkningspolitiken i de politiska partiernas efterkrigsprogram se Lövgren 993,
s 73-77 och Hatje 974, s 220-225. För en kritisk granskning av arbetarrörelsens efterkrigsprogram ur ett genusperspektiv se Hirdman 998, s 72-76.
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av Husmodersförbundet, förde yrkeskvinnornas talan i den kommande efterkrigsperioden. YSF var ingen förhandlande organisation, utan dess främsta
uppgift var opinionsbildande och utredande i olika frågor som rörde kvinnornas yrkesintressen. Förbundet var partipolitiskt obunden.00 En grundprincip
för arbetet inom SKS och YKR hade varit att kvinnor i egenskap av yrkesarbetande, både förvärvs- och hemarbetande, skulle verka för att stärka kvinnors
samhällsställning. Detta innebar att kvinnors samhällsinsatser skulle baseras
på yrkesmedvetande. Den gemensamma uppfattningen hade varit att kvinnornas yrkesorganisationer skulle utgöra plattformen för kvinnosaksarbetet.
Därför ﬁck enbart föreningar där inträde skedde på grund av medlemmarnas
yrkesutövning tillträde till det nya samarbetsförbundet.
Bakgrunden till YSF:s tillkomst var hotet om ett reaktionärt bakslag för kvinnor när kriget slutade, men också de möjligheter till kvinnoemancipation som
återgången till fredsförhållanden kunde ge. Blickarna riktades också mot väster
(England och USA) och öster (Finland), där kvinnorna mobiliserats för att möta
efterkrigstiden. I Karin Kocks och Célie Brunius motivering till den nya organisationen uppgavs att yrkeskvinnorna var alltför splittrade och att efterkrigstidens kvinnoproblem i hög grad skulle kretsa kring kvinnornas arbete, deras produktiva sysselsättning och position i förvärvslivet. Dessa problem hade två sidor.
Den ena sidan gällde yrkeskvinnorna och den andra husmödrarna. YSF skulle
råda bot på att de förra var sämre ställda än de senare när det gällde organisato00. YKR:s protokoll nr 83 § 5, 9/4 943, nr 85 § 9, 3/6 943, nr 90 § 2, 20/2 944, nr 95 § 8, 0/6
944, YKR, vol A : 3, RA. PM till arbetsutskottet i SKS från Karin Kock, april 943, YKR, vol B :  alt
Ö 5: 3, RA. Inspirationen hämtades från den engelska yrkesfederationen som var uppbyggd på kollektivanslutning från yrkesgrupper och lokala klubbar. Célie Brunius, ”Sammanslagningen”, Yrkeskvinnan, 2 (944) s I-II (riksupplaga), YKR, vol Ö 4 A: 2, RA. YSF:s protokoll 9/ 944 § 9, bil 7:
”Sammandrag av anförande av Karin Kock vid YSF:s konstituerande möte den 9 november 944”,
YKR, vol Ö 5:  eller A : 3, RA. ”Y.S.F.: program”, Yrkeskvinnan, 4 (944) s III (riksupplaga), YKR, vol
Ö 4 A: 2; Stadgar för YSF 952 § 2, YKR, vol F 4: , RA. Se även Kring 985, s 4f.
0. Karin Kock och Célie Brunius, ”P.M. rörande sammanslagningen mellan samarbetskommittén och YKR”, s , februari 944, YKR, vol B : , RA. Se även Célie Brunius, ”Sammanslagningen”, Yrkeskvinnan, 2 (944) s I (riksupplaga); ”Landsmöte och sammanslagning”, Yrkeskvinnan,
3 (944) s III (riksupplaga); ”Y.S.F.: program”, Yrkeskvinnan, 4 (944) s III (riksupplaga), YKR, vol
Ö 4 A: 2; SKS:s verksamhetsberättelser 942-44, YKR, vol Ö 5: 3; PM till arbetsutskottet i SKS från
Karin Kock, april 943, s 3, YKR, vol B , RA.
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riska resurser. Även om Karin Kock och Célie Brunius inﬂikade att yrkeskvinnorna skulle slå vakt om de förvärvsarbetande kvinnornas intressen i samförstånd med husmödrarna ställdes dessa grupper mot varandra i deras uttalande:
”När husmödrarna talar om ’en miljon svenska husmödrar’, måste vi kunna tala
om ’en miljon svenska yrkeskvinnor’”.0 Vid YSF:s konstituerande sammanträde
i Socialpolitiska institutets hörsal den 9 november 944 höll Karin Kock ett föredrag, där hon framhöll att husmödrar visserligen hade andra arbetsvillkor och
problem än yrkeskvinnor men att ”de stora frågorna om kvinnornas inpassning
i arbetslivet och arbetsorganisationens anpassning till kvinnornas särskilda krav”
var gemensamma. En viktig fråga var kvinnornas dubbelarbete.
YSF ville nå unga kvinnor och göra dem yrkes- och organisationsmedvet02
na. Det startade sin verksamhet vid årsskiftet 944/45 med egna lokaler och
anställd förbundssekreterare. Redan från början blev YSF ett uppmärksammat
remissorgan. År 945 var antalet anslutna organisationer 29 yrkesföreningar
och 24 YK-klubbar med cirka 30 000 medlemmar. Kerstin Hesselgren blev hederspresident och representant i styrelsen för Yrkeskvinnornas internationella
federation. Karin Kock utsågs till ordförande och Alva Myrdal till förste vice
ordförande.03 Samarbetsförbundet hade ﬂest medlemmar 956, omkring 70
000. Det upplöstes 963 och YKR fortsatte som tidigare. Enligt Karin Kock
hade förbundet då uppnått målet att få ut kvinnor på arbetsmarknaden i större utsträckning än tidigare och därmed kunde de fackliga organisationerna
och de politiska partierna ta över.04
02. ”Y.S.F.: program”, Yrkeskvinnan, 4 (944) s III-IV (riksupplaga), YKR, vol Ö 4 A: 2; YSF:s
protokoll 9/ 944 § 9, bil 7: ”Sammandrag av anförande av Karin Kock vid YSF:s konstituerande möte den 9 november 944”, YKR, vol Ö 5:  eller A : 3, RA.
03. SKS:s verksamhetsberättelse 945, YKR, vol Ö 5: 3, RA. YSF:s styrelseberättelse 944/45, AM, serie 5, vol 7, ARAB. Kring 985, s 5. Förteckningar över de organisationer som var anslutna till SKS
respektive De kvinnliga kårsammanslutningarnas centralråd ﬁnns i YKR:s arkiv, vol B : , RA.
04. Intervju med Ingrid Gärde Widemar 982 (ordf i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm under åren 980-82); se Brita Åkerman, ”’Väldigt aktiva och kolossalt aktuella’. Om yrkeskvinnornas
klubbar och förbund”, i Åkerman 983, s 83. Ingegerd Hindolﬀ-Söderberg (YSF:s generalsekreterare, 950-talet) har i en intervju berättat att det centrala arbetet aldrig kom igång ordentligt. Alva
Myrdal och Karin Kock lämnade tidigt styrelsen och kårorganisationerna blev starkare och kunde
lämna YSF. Åkerman 983, s 8. Kajsa Pehrsson och Brita Åkerman ser försöket att skapa det stora
förbundet av yrkeskvinnor som något av ett misslyckande. YSF bidrog endast till att ge internationell kontakt åt vissa av kvinnorna i ledningen. Pehrsson & Åkerman 983, s 20.
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KUM

och KÖK - en kvinnoföreningarnas generalstab

Karin Kock, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren var, vid sidan av Signe Höjer och Märta de Laval (SHR), drivande bakom försöken att få till stånd en ny
fast organisation i spetsen för Sveriges kvinnoorganisationer. Precis som förut
hade ﬂertalet av initiativtagarna en framskjuten position inom det socialdemokratiska partiet, medan kritiken och motståndet till förslaget blev stort hos
borgerligt inriktade organisationer. Den ekonomiska fredsplaneringen gjorde
att samhället polariserades alltmer och i borgerligt sinnade kvinnokretsar bedömde man kanske att det var bättre att försöka påverka de egna partiledningarna än att göra gemensam sak med ledande socialdemokratiska kvinnor.
Redan i mars 943 väcktes förslaget om en permanent sammanslagning av
KÖK och KUM. Vid samma tidpunkt föreslog Alva Myrdal att kvinnoföreningarna gemensamt skulle hålla ett stormöte. Förslaget om en central organisation avstyrktes,05 men i december 943 sammanstrålade styrelserna för KUM
och KÖK igen för att diskutera olika former av samarbete mellan sig.06 Karin
Kock och Alva Myrdal talade för en sammanslagning av KUM och KÖK till en
slags ordförandekonferens med en uppdelning av arbetet på två sektioner, en
för internationella och en för nationella frågor. De förespråkade ett permanent samrådsorgan som inte skulle bestämma över de anslutna kvinnoföreningarnas interna verksamhet. Karin Kock framhöll att ledande kvinnor måste träﬀas med jämna mellanrum för att diskutera viktiga frågor och förhandla
om vilka vägar de ville gå.07 Hanna Rydh (FBF ), Brita Juhlin-Dannfelt (HCK)
och Elsa Cedergren (KKS) såg ingen fördel med ytterligare en topporganisation, men var positiva till ett samarbete i konkreta frågor. Hanna Rydh underströk att ”kvinnoföreningarna ha varsin publik och ganska skilda program”
och trodde att arbetet inom KÖK, som tillkommit på FBF:s initiativ, skulle
drabbas av en sammanslagning.08 Kerstin Hesselgren och Signe Höjer fram05. KUM:s protokoll 23/3 943 § 2, FBF, vol Ö: , RA.
06. KUM:s och KÖK:s protokoll 2/2 943, FBF, vol Ö: , RA. De ledande i KÖK var i stort sett
desamma som i KUM. Hanna Rydh (ordf ), Alva Myrdal, Karin Kock, Ellen Hagen m ﬂ. Åkerman 994, s 7 och Östberg 997, s 95.
07. KUM:s och KÖK:s protokoll 2/2 943, FBF, vol Ö: , RA.
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hävde nyttan av en ordförandekonferens. Även om Kerstin Hesselgren ställde sig tveksam till alltför starka topporganisationer ville hon fylla det behov av
samarbete som gjort sig starkt gällande under kriget. Hon menade att samarbetsorganet SKN, där hon själv var ordförande, inte kunde svara mot det behovet.09 Kerstin Hesselgren värdesatte även att utskottets arbete haft formen av
regelbundna kontakter mellan ordförandena. Signe Höjer lyfte fram att slagkraften blivit större genom att kvinnoföreningarna gått samman och att en
ordförandekonferens inte var ett mål i sig: Dess uppgift skulle vara att behandla förslag från de deltagande kvinnoföreningarna och att bilda opinion bland
kvinnorna. Splittringen bland KUM:s ledamöter gjorde emellertid att frågan
om ett närmare samarbete mellan kvinnoföreningarna bordlades.0
Ungefär ett år senare förnyade och utvecklade Märta de Laval, Karin Kock
och Alva Myrdal i en PM förslaget att intensiﬁera samarbetet mellan kvinnorna. Arbetet inom KUM och KÖK hade visat värdet av regelbundna kontakter
mellan de stora kvinnoorganisationerna samtidigt som det varit förenat med
vissa brister, menade förslagsställarna. En nackdel hade varit att man diskuterat detaljfrågor på bekostnad av principiella och strategiska frågor. KUM hade
inte kunnat separera internationella frågor från nationella och KÖK förlorat i
slagkraft på grund av otidsenliga arbetsmetoder. Promemorians upphovsmän
motiverade också en omorganisation med att ”kvinnoorganisationerna nu står
inför de stora efterkrigsproblemen, vilka kommer att fordra en enig front och
ett intimt samarbete”. Förslaget gick som tidigare ut på att ordförandena
08. Ibid. FBF hade också framfört kritik mot planerna på att bilda KUM. Förbundet befarade
att intresset för internationella frågor skulle avta hos anslutna organisationer om ”ett fåtal representanter ﬁnge avgörandet i sin hand”. Samtidigt lyfte det fram fördelen med att ha en särskild kommitté för mellanfolkliga frågor kvinnoföreningarna emellan. Det underlättade samarbetet i dagsaktuella frågor som rörde freds-, hjälpaktioner o d. Av denna anledning hade FBF då
inte velat missa chansen till representation om KUM bildades. FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll 3/3 940 § 7, FBF, vol A 3: 9; FBF:s styrelseprotokoll 27/3 940 § 6, FBF, vol A 2: 8, RA.
09. SKN var den svenska sektionen av International Council of Women med kvinnofrågor,
sociala frågor och fredsfrågor på programmet. Östberg 997, s 9f.
0. KUM:s och KÖK:s protokoll 2/2 943, FBF, vol Ö: , RA.
. Märta de Laval, Alva Myrdal och Karin Kock, ”PM rörande samarbetet mellan kvinnoorganisationerna”, s 3, AM, serie 5, vol 7, ARAB.
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och huvudsekreterarna i de stora opolitiska och politiska kvinnoorganisationerna skulle bilda ett kontaktorgan.2 KUM skulle sammanslås med KÖK till ett
nytt samarbetsorgan, vars uppgift skulle vara att dra upp riktlinjerna för samarbetet och den gemensamma politiken. Det skulle bildas en kvinnoföreningarnas generalstab, som utgjorde deras strategiska instrument. Det nya organet skulle ha planläggande och initiativtagande uppgifter och inte vara ett
beslutande organ. Vid alla framträdanden utåt skulle de olika organisationerna vara de beslutande.3 I promemorian föreslogs också att det praktiska och
organisatoriska arbetet skulle delegeras till särskilda expertkommittéer. Detta
förslag understöddes av internationella yrkeskvinnoförbundet. Yrkeskvinnorna höll 944 ett möte om kvinnornas strategi i efterkrigstiden, där deras internationella ordförande Lena Madesin Phillips och ett 50-tal av kvinnoorganisationernas ledande representanter medverkade. Phillips rekommenderade att
kvinnoföreningarna skulle arbeta under ledning av två expertkommittéer: En
kommitté kunde arbeta med att kartlägga var de arbetsområden fanns, där arbetskraftsbrist skulle uppstå om levnadsstandarden höjdes och en annan med
att lägga upp strategier för att öka kvinnors politiska inﬂytande.4
Vid ett sammanträde med styrelsen för KUM i februari 945 uppstod en livlig och lång debatt när Karin Kock, Alva Myrdal och Märta de Laval ställde
frågan på sin spets. Alla var eniga om vikten av att ordförandena träﬀades regelbundet för att diskutera gemensamma frågor och åtgärder, men oenigheten var stor när det gällde KUM:s och KÖK:s slopande. Från borgerligt inriktade föreningskvinnor framfördes kritiken att de politiska organisationerna inte
kunde gå med på ett förslag, som kunde betyda en likriktning och en antidemokratisk maktkoncentration. Vidare att en ny fast organisation enbart skulle
orsaka splittring i kvinnornas led och att satsen ”Kvinnornas gemensamma intressen” inte ﬁck drivas för långt.5 Många framhöll KÖK:s stora betydelse och
2. Ordförandekonferensen skulle enligt ett preliminärt förslag ha följande sammansättning:
FBF, YSF, SHR, IKFF, KKS, SKN, Kooperativa kvinnogillesförbundet, HCK, FPK, SSKF och SLKF.
3. Märta de Laval, Alva Myrdal och Karin Kock, ”PM rörande samarbetet mellan kvinnoorganisationerna”, s 4, AM, serie 5, vol 7, ARAB.
4. Referat av kvinnoorganisationernas överläggning om ”Kvinnornas strategi i efterkrigstiden”, odat, AM, serie 5, vol 7, ARAB.
5. KUM:s protokoll 20/2 945, FBF, vol Ö:, RA.
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påpekade att SKN lika gärna kunde ta hand om internationella frågor. De som
var positiva till förslaget betonade att sammanslagningen skulle innebära en
decentralisering av arbetet till olika subkommittéer och en praktisk rörlighet
i verksamheten. De ansåg att kvinnorörelsen borde eftertrakta organisatoriska
förändringar och att en sammanhållning utåt i de stora gemensamma frågorna skulle ge auktoritet.6 Planerna på att skapa en central organisation av KUM
och KÖK omintetgjordes av meningsbrytningarna. Däremot biföll KUM förslaget att kvinnoorganisationerna skulle arrangera en ”kvinnoriksdag” eller ett
stormöte, trots att även det var en kontroversiell fråga inom ledningen för det
socialdemokratiska kvinnoförbundet och Högerns centrala kvinnoråd.7

Kvinnoföreningarnas stormöte
Alva Myrdal föreslog att kvinnoorganisationerna skulle ordna ett stormöte för
att inför freden inventera sina krav och utarbeta förslag på strategier för att genomföra dessa. Idéen hade ända sedan 940 diskuterats inom Yrkeskvinnors
klubb och Husmodersförbundet. Frågebokens resultat aktualiserade nu förslaget.8 Alva Myrdal hade även i en artikel i Yrkeskvinnan 942 föreslagit att kvinnorna skulle samlas till ett stormöte. Där hänvisade hon till de ﬁnska kvinnorna,
6. Ibid. Det framgår inte av KUM-protokollet vilka som var välvilligt inställda till PM:n, men
representanter för YSF, Kooperativa kvinnogillet, IKFF och SHR hade i princip anslutit sig till en
tidigare version av förslaget.
7. Hulda Flood och Ebon Andersson bekymrade sig för att SSKF:s medlemmar inte skulle vara
tillräckligt representerade. Märta Öberg föredrog att de försökte lösa kvinnoproblemen gemensamt med partiet, ungdomsförbundet och LO. Sonja Branting-Westerståhl, som var SSKF:s representant i KUM, argumenterade för att de måste förena sig med övriga kvinnoföreningar för att stävja ett eventuellt reaktionärt bakslag för kvinnor efter kriget. SSKF:s styrelseprotokoll 5/4 943 § 5,
vu-protokoll 26/ 943 § 7, SSKF, vol A II: 8, ARAB. De ledande högerkvinnorna hade också upprepade gånger diskuterat förslaget innan de till slut bestämde sig för att delta i stormötet. Inga Olsson, ”Personligt: Från kvinnoföreningarnas stormöte”, 8/4 945, MKF, vol F I: 9, RA.
8. KUM:s protokoll 23/3 943 § 2, FBF, vol Ö: , RA. SSKF:s styrelseprotokoll 5/4 943 § 5, SSKF,
vol A II: 8, ARAB. YKR hade strax innan framkastat förslaget att ordna en ”kvinnoriksdag” kring
sammanställningen av frågebokens svar. YKR:s vu-protokoll nr 82 § , 7/3 943, YKR, vol A : 3,
RA. I ett KUM-protokoll av senare datum uppges däremot förslaget härröra från SSKF. KUM:s protokoll 3/4 944 § 6, FBF, vol Ö: , RA. Anledningen är att förslaget kom från Alva Myrdal.
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som samlats till en kvinnoriksdag efter vinterkrigets slut.9 Hon motiverade ett
genomförande av sammankomsten med att kvinnor hade vissa gemensamma
frågor att driva och att kvinnorepresentationen i statliga kommittéer var dålig:
De expertkommittéer, som nu tillsättas för att förbereda freden, tillvarataga i ytterst ringa mån kvinnornas intressen och det ﬁnns många
områden, där kvinnorna borde samla sig kring ett gemensamt mål: frågan om behörighetslagen, den kvinnliga arbetskraftens användning vid
omställningen till fredsproduktion, denna fredsproduktions uppläggning, bostadspolitiken, skolfrågan etc.20

Kerstin Hesselgren, Signe Höjer, Hanna Rydh och Alva Myrdal utformade ett
programutkast som skickades ut som en orientering i samband med kallelsen
till stormötet.2 På programmet stod fyra punkter: ”Samhällenas planering för
människorna”, ”Våra internationella uppgifter”, ”Vad begär vi av en demokratisk uppfostran?” och ”Kvinnorna i det oﬀentliga livet”. Programvalet måste förstås mot bakgrund av den typiska 930-talstanken om att den individuella medborgarens rättigheter måste underordnas det större samhällets intressen, vilken
hos ledande kvinnor kom till uttryck i betoningen av kvinnornas ansvar.22
Det är typiskt för kvinnorna av idag att de inte velat göra detta möte
främst till en kvinnosakssammankomst utan även tagit upp så väsentliga frågor som uppfostran, samhällsplanering och internationellt samarbete. Kvinnorna, i varje fall de vakna bland dem, vill ha fulla medbor9. Myrdal 942b, s 3. Kanske syftade hon på Finlands kvinnors nationalförbund, som i november 940 kallat sina 23 anslutna kvinnoorganisationers representanter till möte. Syftet var
att ge ett oﬀentligt uttryck åt missnöjet med att kvinnlig sakkunskap endast i liten omfattning
anlitats vid den oﬃciella organisationen av återuppbyggnadsarbetet och kristidshushållningen.
Gunvor Planting, ”Kvinnornas arbete i Finland”, Hertha, 2 (940) s 238-239.
20. KUM:s protokoll 23/3 943 § 2, FBF, vol Ö: , RA. Vid KUM:s stormöte presenterade Hanna Rydh statistik på kvinnors dåliga ställning i det politiska livet. Kvinnoföreningarnas stormötesprotokoll 5/4 945, FBF, kartong 5, RA.
2. KUM:s protokoll 3/4 944 § 6; KUM:s protokoll 4/2 946 § 5 bil 3, FBF, vol Ö: , RA.
22. Lindholm 992, s 20.
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gerliga rättigheter, inte bara formellt utan även reellt. Men de vill det
främst inte av pur halsstarrighet, även om den kunde vara berättigad,
utan därför att de känner sitt ansvar.23

På detta vis karaktäriserade Alva Myrdal stormötet i tidningen Vi den 4 april
945. Vid det laget hade hennes tidigare så starka framtidstro och utvecklingsoptimism dämpats något. I ledande kvinnokretsar blev man alltmer pessimistisk inför framtiden. Anledningen var att kvinnor inte togs i anspråk av regeringen för några sakkunniguppdrag som gav möjlighet till en samlad insats.
Alva Myrdal nöjde sig nu med att kvinnor gjorde så gott de kunde inför efterkrigsperioden. Stormötet fyllde i det avseendet en viktig funktion. Det var en
manifestation av kvinnorörelsens efterkrigsprogram och en förhandling om
kvinnoföreningarnas arbetsmetoder. Alva Myrdal betonade att kvinnor i första hand ville bidra till samhällsbygget med sina ”positiva program” i bostadsoch skolfrågor, där deras sakkunskap var obestridlig. Det hade sedan ﬂera decennier tillbaka varit fruktbart att använda kvinnors kompetens och speciﬁka
kvaliﬁkationer i frågor som rörde hem och familj som ett argument för att
de skulle vara med och besluta i socialpolitiska frågor.24 Kvinnoföreningarnas stormöte handlade följaktligen om hemmet och familjen, om kvinnornas ansvar för att uppfostra barn och ungdom och deras särskilda förpliktelser
att uppfostra nästa generation medborgare till demokrati och internationellt
samarbete. Kvinnornas politiska och medborgerliga värde knöts också till deras kunskap och kompetens inom förvärvsmässig verksamhet.

Kvinnors rätt till yrkesarbete och
ökad kvinnorepresentation – ett ideologiskt kitt
Kvinnors rätt till förvärvsarbete stod inte på programmet som en egen fråga,
men Kerstin Hesselgren höll den andra dagen ett inledande föredrag om ”Det
internationella arbetslivet och framtiden”. Hon rapporterade bland annat från
23. Myrdal 945, s 3.
24. Se till exempel Joseﬁn Rönnbäck, ”Rätt är makt: Rösträtten som mål och medel för
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt”, i Florin & Kvarnström 200, s 49-7. Hobson & Lindholm 997, Hatje 999, Lindholm 992 och Hirdman 989.
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en konferens som ILO hållit i Philadelphia 944. Sysselsättningsfrågan hade där
varit uppe till behandling och en rekommendation antagits om frågor som yrkesutbildning, arbetsförmedling och omställning av näringslivet. Rekommendationen innehöll en särskild paragraf, där ILO betonade att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden borde utgå från principen om fullständig likställighet
mellan könen när det gällde tillträde till arbete utifrån personliga förutsättningar, kompetens och yrkeserfarenhet. Vidare borde åtgärder vidtas för att gynna
lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde för att garantera fri konkurrens om platser och tjänster.25 Kerstin Hesselgren underströk att paragrafen
skulle vara mycket värd under fredsslutet, då kvinnor riskerade att tappa de positioner som ﬂyttats fram på arbetsmarknaden under kriget. Hon hoppades att
andra världskriget skulle ge kvinnor ”vidgade och friare arbetsfält”, precis som
första världskriget skänkt dem rösträtt. Högerkvinnan Ebon Andersson undrade
om de inte i god tid borde planera sitt agerande, eftersom freden kunde medföra att kvinnorna tvingades lämna de arbeten som de fått utföra i stället för männen under beredskapstiden. Kerstin Hesselgren svarade att problemet skulle lösas om bara kvinnor ﬁck utbilda sig till vad som helst. Kvinnor och män borde
25. Svensk kvinnoopinion, s 25. I mars 944 ingick KUM med en skrivelse till regeringen p g a att
endast manliga delegater utsetts som svenska representanter till ILO:s konferens i Philadelphia. Utskottet hänvisade till det memorandum om delegationens sammansättning som ILO själv utsänt.
ILO uppmanade där regeringarna att utse kvinnliga delegater och experter, då programmet också
rörde kvinnor och sysselsättningen hade särskilda kvinnoaspekter. Motivet till KUM:s agerande var
följande: ”I en tid, då man motser revolutionerande förändringar beträﬀande kvinnornas deltagande på arbetslivets alla områden borde det vara självklart, att det icke krigshärjade Sverige skulle
kunna sända åtminstone en kvinnlig representant, som bevakar svenska kvinnors intressen”. Skrivelse till regeringen från KUM, 6/3 944; KUM:s protokoll, 6/3 944 § 5 och 3/4 944 § 3 (bil 3),
FBF, vol Ö: , RA. KUM hänvisade även till ett brev från Marguerite Thibert, som chefade för Arbetsbyrån i Montreals kvinnosekretariat, där svenska kvinnor uppmanades att se till att ”kvinnornas
synpunkter hävdas av kvinnlig representation från Sverige i denna tid, då de arbetande kvinnornas framtid ligger i stöpsleven”. En liknande uppmaning hade kommit från England. KUM föreslog också lämpliga representanter. Skrivelsen ﬁck lite uppmärksamhet i pressen, men regeringen
verkar inte ha vidtagit någon åtgärd. Se även ”KUM”, FBF, vol Ö: , RA. Kerstin Hesselgren var utnämnd till expert, inte delegat vid ILO:s konferens. År 946 utsågs hon till ordförande för en kommitté som skulle utreda kvinnors yrkesmöjligheter efter kriget. Tvåkammarriksdagen 1867-1970,
band 1, s 07 och Hamrin-Thorell m ﬂ 968, s 48.
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ha lika rättigheter till utbildning och kvaliﬁcering.26 Kvinnors rätt till yrkesarbete och karriär hade en lika framträdande plats när kvinnans ställning i samhället
debatterades på stormötets sista dag.
Alla ledare för kvinnoorganisationerna var eniga om att kvinnor behövdes i samhällsarbetet och att deras samhällsinﬂytande måste bli större. Diskussionerna kretsade främst kring tre frågor: Varför är kvinnor tillbakasatta i
samhället? Hur skall kvinnor nå ökat samhällsinﬂytande? Var behövs kvinnor
i samhällsarbetet? Majoriteten av stormötets deltagare hävdade att bristande
kunskaper hos kvinnorna och en viss mentalitet hos männen var orsaken till
att kvinnorna var så få i de beslutande statliga organen. Före detta riksdagsledamoten Anna Ronnebäck (s) är i sin genomgång av förhållandena i riksdagen representativ för denna förklaring:
Det synes inte ha gått upp för de stora kvinnogrupper, som står utanför
alla organisationer, hur intimt politiken ingriper i deras liv både som yrkesarbetare, husmödrar och mödrar. Okunnigheten om politikens rättta innebörd förklarar nog mycket av den brist på förståelse för en utökad
kvinnorepresentation, som många kvinnor visar. Också från männens
sida kan man möta samma brist på förståelse, men då är orsaken snarare gamla fördomar och bristande vilja att dela makten och inﬂytandet på
samhällsfrågorna, som tidigare varit mannens angelägenhet.27

Den allmänna uppfattningen var att majoriteten av kvinnorna inte förstod sammanhanget mellan samhället/politiken och sitt arbete, sina löner och bostäder,
sin sjukvård etcetera och att de maktägande männen betraktade kvinnor som en
grupp med särskilda egenskaper. Kvinnoorganisationernas representanter kunde
inte närma sig en enighet på djupet när det gällde strategier för att öka kvinnors
samhällsinﬂytande: Måste könskvotering tillgripas eller räckte det med informations- och attitydkampanjer? Skulle kvinnor organisera sig i egna kvinnoför26. Svensk kvinnoopinion, s 29.
27. Ibid s 49.
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bund inom de politiska partierna eller inte? Oenigheten handlade sällan om uteslutande strategier, snarare om bästa möjliga strategier. Enligt Karin Kock kunde
fostran i hem och skola och på arbetsplatser väcka kvinnors ”intresse och patos –
och en viss portion äregirighet”, men det räckte inte ända fram till målet. Kvinnor måste nå en erkänd ställning i yrkesarbetet:
Kvinnorna måste sätta in mycket mer än hittills på sin utbildning och
sin yrkesutövning, så att de kan uppnå höga poster. Då kommer också
självfallet deras tjänster att tagas i anspråk på ett annat sätt än tidigare.
Och genom sin yrkesutövning kommer de att kunna utöva inﬂytande
på samhällsarbetet. De blir då inte accepterade som kvinnorepresentanter utan som sakkunniga. Det är också av största betydelse, att kvinnorna i sin yrkesutövning i större utsträckning än nu inriktar sig på
tekniska och ekonomiska områden.28

Karin Kock prioriterade målet att få in kvinnor på högre befattningar och
mansdominerade områden av arbetsmarknaden, men hon gjorde i sammanhanget två viktiga påpekanden. För det första underströk hon att också kvinnliga yrkesutövare på underordnade poster måste få en erkänd ställning. Det
var respekten för kvinnor som yrkesarbetare som skulle göra kvinnorepresentationen till en självklarhet. Därigenom samordnade hon de många kvinnliga
yrkesföreningarnas intressen. För det andra sträckte hon ut en hand mot husmödrarna. Hon deklarerade med viss reservation att även husmödrar var yrkesarbetare. Villkoren var att de förberedde sig för den tid då familjeomsorgerna inte skulle hindra dem från att delta i politiken och att gifta kvinnors
svårigheter att förena förvärvsarbete med hemarbete löstes. Enligt Karin Kock
skulle det aldrig gå att få lika många kvinnor som män i olika beslutande församlingar på grund av kvinnors dubbla arbetsbörda, en indikator på vad som
låg inom det tänkbaras gränser när det gällde relationerna mellan könen.29
Alva Myrdal hävdade att yrkeskunnighet och yrkeskarriär hade en större betydelse för kvinnokollektivet än olika insatser i föreningslivet.30 Hon ﬁck med28. Ibid s 54.
29. Ibid s 54f.

94

Kvinnoorganisationerna och den svenska efterkrigsplaneringen
håll av Hanna Rydh som sade att en av huvudlederna in i samhället var att kvinnor ﬂyttade fram sina positioner i näringslivet. Hanna Rydh ville också starta ett
stort upplysningsarbete bland kvinnorna för att kvinnokraven skulle backas upp
av en stark kvinnlig väljaropinion.3 Ledande kvinnoförbundare från både socialdemokraterna, högern och folkpartiet pläderade för ökad kvinnlig anslutning
till de politiska partierna och deras kvinnoförbund.32 Karin Kock fokuserade på
kvinnors deltagande i statliga kommittéer och utredningar:
Vi falla så lätt för frestelsen att isolera problemet om kvinnornas bristande inﬂytande på samhällsbesluten till de politiska instanserna och
de folkvalda organen. Men detta är fel. Det är i stor utsträckning på olika ledande poster inom näringsliv och administration, som ansvaret för
samhällsutvecklingen faller. Det är i sakkunnigekommittéer och som
experter i utredningar, som man kan utöva inﬂytande.33

Hanna Rydh varnade för ett alltför överdrivet uppskattande av experter och ansåg att de måste arbeta efter båda linjerna.34
Representanter för kvinnorörelsens olika organisationer hade också skiftande meningar om hur kvinnors reella politiska medborgarskap skulle se ut och
vad det skulle innebära mera konkret. Överläraren Sigrid Jonsson (fp) talade om
landstinget och menade att unga kvinnors utbildningsmöjligheter måste tillvaratas i de framväxande centrala verkstadsskolorna och att det fanns ”kvinnliga”
uppgifter inom skolstyrelser, sjukvård, mödra- och barnavård. I handlingarna
från stormötet står också att läsa att enighet uppnåddes om att arbete i fattig30. Detta inskärpte hon för Vi:s läsekrets inför stormötet. Myrdal 945, s 2.
3. Kvinnoföreningarnas stormötesprotokoll 5/4 945, s 3, kartong 5, FBF, RA.
32. Se till exempel inlägg av Anna Ronnebäck (s), Ebon Andersson (h), Hildur Nygren (s)
och Carin Kardell, i Svensk kvinnoopinion, s 49, 57 och 60.
33. Kvinnornas stormötesprotokoll 5/4 945, s 2f, kartong 5, FBF, RA.
34. Svensk kvinnoopinion, s 56. Vänsterradikalen Andrea Andreen och Anna Ronnebäck (s)
gjorde ett debattinlägg i vilket en annan demokratiuppfattning framtonar – mer inriktad på
lekmannaförstånd och mindre på fackutbildning. Ibid s 56 och 60. Karin Kock bemötte detta
med att kvinnor inte kunde kräva att få vara med enbart för att de var kvinnor, utan att de måste öka sina kunskaper. Ibid s 6
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vårdsstyrelser och pensionsnämnder hörde till de uppgifter som var särskilt lämpade för kvinnor. Före detta riksdagsledamoten Anna Ronnebäck (s) hade delvis
en annan uppfattning. Trots att vissa frågor kunde sägas vara särskilt lämpade för kvinnor skulle resultatet i de andra frågorna bli bäst om män och kvinnor samarbetade och ﬁck hävda sina respektive erfarenheter och åsikter. Även
stadsfullmäktigeledamoten Elsa Malmroth (h) berörde frågan om kvinnor skulle koncentrera sig på vissa så kallade kvinnofrågor eller om deras arbete borde
omfatta alla politikområden. Hon tyckte inte att det var så konstigt att kvinnorna sökte sig till kvinnligt betonade uppgifter genom att de fortfarande var nya
inom politiken, men motsatte sig att de av tradition bara klamrade sig fast vid
gamla kvinnoområden eller att de isolerades där av männen. Med anledning av
debattinläggen inföll Sigrid Jonsson att varenda kvinna naturligtvis hade rätt
att göra sin insats på det område hon själv valde och att både kvinnor och män
skulle tilldelas uppdrag för att de var kompetenta, utan hänsyn till kön.35 Alva
Myrdal förespråkade, som tidigare nämnts, att kvinnor fokuserade på bostadsoch skolfrågor, där deras sakkunskap var överlägsen och underskattad. Däremot
motsatte hon sig särskilda kvinnoområden i politiken.136 Kvinnoorganisationernas tendenser att ägna sig åt vissa politiska områden som gränsade till traditionella husmodersuppgifter var säkert genuint förankrad hos vissa och för andra
en taktisk anpassning till vad som kunde göras. För husmoderligt orienterade
organisationer som Husmodersförbundet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Landsbygdens kvinnoförbund stod sociala frågor högt upp på dagordningen. De båda politiska kvinnoförbunden hade också särskilt stora chanser
att påverka sina egna partier i familjefrågor och socialpolitik.37 Att Alva Myrdal
inte skyggade för att peka ut bostads- och skolfrågor berodde snarast på att hon
var realist och superstrateg:
35. Ibid s 48ﬀ.
36. Myrdal 945, s 4. Se även hennes utformning av texten till broschyren ”Vi kan, vi behövs”, som utgavs av KÖK valåret 938. Pehrsson & Åkerman 983, s 20.
37. Se till exempel Karlsson 996, s 4 och 24ﬀ. Program och stadgar för SLKF, antagna vid
stämman 943, s 3; Program och instruktioner för SLKF, Del I, Växjö 946, s 7, Centerkvinnorna, vol F III: ; SLKF:s verksamhetsberättelser 940-945, Centerkvinnorna, vol B I: , RA. Larsson 985, s 78f och 08.
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Om det alltså är kvinnornas första ärende att trumfa igenom sina krav
på de områden där deras sakkunskap är underskattad, så är det deras
nästa ärende att skaﬀa sig sakkunskap på de områden där den ännu är
underlägsen.38

En annan viktig punkt i debatten var frågan om kvinnor som en relevant intressegrupp med ett separat representationskrav. Karin Kock frågade sig om kvinnor kunde betraktas som en särskild intressegrupp i samhället, vilken hade rätt
att utse representanter på samma sätt som arbetare, arbetsgivare och tjänstemän.
Hon svarade både ja och nej på sin egen fråga, eftersom hon såg hela situationen
som en paradox. Å ena sidan kämpade kvinnorna för att förändra ”samhällets
och de maktägande männens” syn på kvinnor som en speciell grupp och för ”individens rätt att bli erkänd för sin egen prestation och sin egen insats”. Å andra
sidan måste de organisera sig i kvinnoföreningar och uppträda som en intressegrupp för att få bort denna uppfattning. Det fanns alltså redan hos Karin Kock
en medvetenhet om den företeelse som i aktuell forskning brukar benämnas
”den feministiska paradoxen”, det vill säga att kvinnor riskerar att befästa könsuppfattningar då de agerar gemensamt.39 Karin Kock hävdade dock att kvinnor fortfarande måste framträda som en intressegrupp med motiveringen att
det ännu fanns ”hinder för det fulla erkännandet av kvinnorna icke endast i ord
utan även i praktiken”. Kvinnorna måste hålla vakt över frågor som rörde deras
positioner i samhället och på arbetsmarknaden. Denna bevakningstjänst måste utföras inifrån, till exempel i utredningarna och i de beslutande och exekutiva organen.40 Karin Kock var oerhört kritisk till en del av de korporativa tendenser som införts i svenskt statsskick, men betraktade ändå husmödrarna som
självklara representanter för konsumentintressena.4 Hon ansåg att deras sak38. Myrdal 945, s 4. Alva Myrdal hade som sitt credo: något kan man väl göra? Alva Myrdal,
”Något kan man väl göra”: Texter 1932-1982: Texter i urval av Cecilia Åse och Yvonne Hirdman: Inledning av Yvonne Hirdman, Stockholm 992.
39. Se t ex Scott 988 och Eduards 2002. Joseﬁn Rönnbäck har också funnit en viss medvetenhet om denna ”genusfälla” bland rösträttskvinnorna. Rönnbäck 2000.
40. Svensk kvinnoopinion, s 52.
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kunskap och speciella erfarenheter på familjevårdens och familjehushållets område inte tagits i anspråk av samhället. Samhället hade inte heller utnyttjat de
specialkunskaper som yrkesarbetande kvinnor utanför hemmen förvärvat. Enligt henne var det ingen slump att kvinnor genomfört många reformer på socialvårdens och undervisningens område. Kvinnors erfarenheter av människovård
inom hemmen hade gett dem tillträde till socialvårds- och undervisningsyrken
så fort arbetsuppgifterna överförts från hemmen till samhället. Karin Kock ansåg att samhället förlorade på att inte utnyttja kvinnors kunskaper och erfarenheter på andra områden än det sociala, där de fått ett visst erkännande. Hon
vände sig mot att kvinnor endast ﬁck delta i samhällsplaneringen som opinionsbildare och inte i beslutande statliga organ. Talet om kvinnor som en begåvningsreserv och samhället som en stor förlorare låg i linje med andra kvinnors
resonemang. Däremot gick en klar skiljelinje mellan kvinnor från de borgerliga
och de socialistiska partierna på bostads- och skolpolitikens område.

Bostadsfrågan - en ideologisk sprängkil
Bostadsfrågan blev den stora stötestenen för kvinnoföreningarna på stormötet.42 Debatten om bostadsplanering och bostadsinredning blev mycket upprörd och följde strikt partiideologiska linjer. Alla talare var överens om att svensk
bostadsstandard måste höjas, men åsikterna om vägarna till målet gick vitt isär.
Före detta riksdagsledamoten Ebon Andersson (s), stadsfullmäktigeledamoten
Valborg Svensson (k) och arkitekten Uno Åhrén (s) hävdade att de principer och
metoder som bestämde bostadsproduktionen måste förändras för att öka antalet
bostäder och skapa bättre och rymligare bostäder. De ville att staten skulle ingripa genom en rad olika åtgärder, till exempel med hjälp av subventioner.43 Deras
4. Greta Hedin (fp) och Ebon Andersson (h) anslöt sig till Karin Kocks betänkligheter i fråga om de korporativa tendenserna. Svensk kvinnoopinion, s 55 och s 57. Även Alva Myrdal menade att kvinnor måste bekämpa den växande tendensen att förse styrelser med en representant
för varje berörd intressegrupp med motiveringen att kvinnorna då försvann eller för evigt ﬁck
hålla tillgodo med den enda kvinnorepresentanten. Myrdal 942c, s 9.
42. När det gällde skol- och uppfostringsfrågor trädde vissa intressemotsättningar i dagen. Se
”Personligt. Från kvinnoföreningarnas stormöte” av Inga Olsson, 8/4 945, MKF, vol F I: 9, RA.
43. Svensk kvinnoopinion, s ﬀ.
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socialistiskt färgade tal utsattes för hård kritik från riksdagsledamoten Ebon Andersson (h), som ville veta hur bostädernas förbättringar skulle ﬁnansieras och
bestämt motsatte sig att bostadsplaneringen skulle bli en murbräcka för socialisering.44 Huvudfrågan gällde enligt högerkvinnorna socialisering eller inte och
enligt socialisterna goda bostäder eller ej. Efter mötet uttryckte högerns kvinnor
missnöje med att i stort sett alla talare ansett att socialisering och statsingripande var den enda metod som löste alla bostadsproblem. De vände sig också mot
att talare med socialistisk åskådning fått större utrymme i debatten än de med
andra åsikter.45 De hårda konﬂikterna mellan partierna i bostadsfrågan medförde att stormötet inte antog några resolutioner och att konferensen inte ledde
till något kvinnoföreningarnas efterkrigsprogram. Ett enda oﬃciellt uttalande
gjordes på stormötet. Det gällde att öka den internationella hjälpverksamheten,
även om detta tillfälligt skulle sänka Sveriges levnadsstandard.46

Inget kvinnoföreningarnas efterkrigsprogram
En kontroversiell fråga inom ledningen för KUM var om protokollet från stormötet och det så kallade efterkrigsprogrammet skulle tryckas eller inte. Högerkvinnan Brita Juhlin-Dannfelt kunde gå med på att publicera ett referat av diskussionerna, men motsatte sig bestämt att något trycktes som gav intryck av att
stormötet gjort gemensamma uttalanden. Kerstin Hesselgren ﬁck gehör för sitt
förslag att i en ingress till protokollet kalla programmet för ett utkast, som sändes ut samtidigt med protokollet för att stimulera till fortsatta studier och diskussioner.47 Protokollet från stormötet och programutkastet publicerades 946
i form av en broschyr med namnet Svensk kvinnoopinion inför fyra aktuella frå44. Ibid s 20.
45. ”Personligt. Från kvinnoföreningarnas stormöte” av Inga Olsson, 8/4 945, MKF, vol F I: 9,
RA. Liknande kritik framfördes av tre högerkvinnor från Göteborg, vilka av GMP ombetts att sammanfatta sina intryck från stormötet. ”Kunskapsbrist, icke män hindra kvinnan: Göteborgsdamer
ge beröm och kritik åt storkvinnomötet”, Göteborgs Morgonpost, MKF, vol F I: 6, RA.
46. Svensk kvinnoopinion, s 6f.
47. KUM:s protokoll 4/2 946 § 5 + bil 2 och 3, FBF, vol Ö: , RA. Se även FBF:s betänkligheter mot efterkrigsprogrammet. FBF:s förvaltningsutskottsprotokoll 27/2 945 § 5, FBF, vol A 3: 0,
RA. KUM:s protokoll 3/0 945 § 7 och 25/0 945 § 4, FBF, vol Ö: , RA.
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gor. I en skrivelse uppmanades kvinnoorganisationerna att utifrån erfarenheterna från stormötet ta ställning till kommande sociala reformförslag.48

KUM:s

upplösning

Karin Kock efterlyste i mars 948 en redogörelse för KUM:s tidigare verksamhet. En kommitté tillsattes för att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet.49
I januari 949 godtog man dess riktlinjer att utskottet skulle ha samma arbetsform som tidigare.50 Hösten 950 diskuterade de anslutna kvinnoföreningarnas representanter KUM:s fortsatta verksamhet. Ellen Hagen (SKM), Etti Widhe (Kooperativa kvinnogillesförbundet), Gertrud Wiklund (SHR) och Signe
Höjer (SSKF ) tyckte att KUM skulle fortsätta med sin verksamhet. De borgerliga kvinnorna Brita Juhlin-Dannfelt (SKN), Eva Hökerberg (YSF ), Inger
Leijonhufvud (FBF ) och Eva Wennerström-Hartmann (FPK), men även Signe Fredholm (IKFF ) ansåg att det skulle upplösas deﬁnitivt. Motiveringarna
var många. Samarbetet skulle fungera bättre under andra former och utskottet fyllde ingen funktion längre. En politisk organisation hade svårt att tillhöra en samarbetsorganisation, som kunde ta beslut och initiativ som stred mot
partiets intentioner. De deltagande organisationerna hade en hård arbetsbelastning och egna internationella anslutningar. Socialdemokratiska kvinnoförbundet föreslog att organisationen skulle ﬁnnas kvar i latent form.5 I november 950 bestämde man att utskottet skulle upplösas efter att ﬂyktinghjälpen
avslutats den  januari 95. Då var det endast Svenska kvinnors medborgarförbund som ville att KUM skulle fortsätta med sin verksamhet.52
48. Skrivelse till de anslutna föreningarna från KUM 3/4 946, SSKF, vol A II: 9, ARAB.
49. KUM:s protokoll 5/3 948 § 5, FBF, vol Ö: , RA.
50. KUM:s protokoll 8/ 949 § 2, bil 3: ”Riktlinjer för KUM:s fortsatta verksamhet”, FBF, vol
Ö: , RA.
5. KUM:s protokoll 2/6 950 § 4 och 6/0 950 § 7, FBF, vol Ö: , RA. (SLK och HCK hade
inte hunnit behandla frågan). Utskottets kassör Ellen Blanche hade också förskingrat en stor
summa pengar.
52. KUM:s protokoll 27/ 950 § 0, FBF, vol Ö: , RA. (SSKF och IKFF hade inte hunnit diskutera frågan).
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Sammanfattande diskussion
För några av kvinnosakens mest framträdande personer kom KUM att bli en
viktig organisatorisk strategi för att söka påverka utformandet av efterkrigstidens samhälle. Från början var KUM endast ett forum för debatten om internationella frågor, men från 942 handlade verksamheten alltmer om framtidsplanering och om strategier för att öka kvinnors samhällsinﬂytande.
Inför freden ville kvinnoorganisationernas representanter förankra sina politiska krav i en stark opinion bland sina medlemmar. Därmed skulle de kunna
utnyttja strategin att hänvisa till kvinnoopinionen för att få gehör för sina krav.
Kvinnoföreningarnas frågebok och programutkast var såtillvida medel för att
främja politiska ståndpunkter och intressen. Denna ambition kunde inte helt
infrias på grund av de konﬂikter som framför allt klasskillnader och skiljaktiga politiska uppfattningar skapade. I och med att KUM:s verksamhetsinriktning
utvecklades från internationella efterkrigsproblem till nationella drogs politiskt
kontroversiella frågor fram i ljuset och synliggjorde splittringen inom kvinnorörelsen. Frågeboken tog i stor utsträckning upp nationella efterkrigsproblem och
stormötet hade till största delen nationella frågor på programmet. Anledningen var kanske att samma huvudmotiv som kom till uttryck i dokument utformade av de internationella organisationerna också förekom i den allmänna efterkrigsdiskussionen i Sverige, USA och England. Det var full produktivitet, full
sysselsättning, garanterad social trygghet, ökad planmässighet i hushållningen,
demokratiserade skolmöjligheter och så vidare.53 Det var centrala sociala och
ekonomiska frågor som mot krigets slut vållade stora politiska motsättningar
mellan partierna. Av detta skäl strandade försöket från några av kvinnorna i
KUM:s styrelse att utarbeta ett kvinnoföreningarnas efterkrigsprogram och bilda
en ny fast topporganisation i spetsen för Sveriges kvinnoorganisationer.
En viss rivalitet rådde sannolikt mellan de ledande kvinnorna. År 942
hade FBF gjort en fristående, konkurrerande rundfråga. Det var också pro53. Se vidare Myrdal 944a, s 34f.
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blematiskt för kvinnorörelsens spjutspetsar att överbrygga klyftorna mellan
elit och massa, yrkesarbetande kvinnor och hemmafruar, stadskvinnor och
landsbygdskvinnor. KUM bestod av både politiskt skilda och klassmässigt olika sammansatta kvinnoorganisationer, medan de ledande kvinnorna utgjorde en medelklasselit. Dessa tycks ha delat viljan att tillvarata de förvärvs- och
yrkesarbetande kvinnornas intressen, trots att majoriteten av de organiserade
kvinnorna var husmödrar och hemarbetande. Yrkeskvinnornas aktioner, och i
viss mån KUM:s, skedde i mer eller mindre opposition mot husmödrarnas organisationer. Sammantaget var det splittringen bland kvinnorna som orsakade KUM:s upplösning. Denna sammanföll också i tiden med en generationsväxling inom många av de ingående kvinnoföreningarnas ledningar.54 I och
med att kvinnorna i toppen försvann upplöstes de nätverk som under 940talet svetsat samman olika kvinnogrupper.55
De ledande kvinnorna anknöt till den kamp för kvinnornas fulla medborgarskap som förts under senare delen av 930-talet. Det kvinnliga medborgarskapet
var en viktig utgångspunkt i både FBF:s rundfråga och KUM:s frågebok, men till
skillnad från vad fallet var med den senare var det tydligt artikulerat i den förra.
Efter det första världskriget hade kvinnor uppnått formellt politiskt medborgarskap (rösträtt och valbarhet), men det innebar inte att de ﬁck samma status
som män när det gällde politisk representation och utövande makt. Därför blev
kvinnors kollektiva politiska agerande och deltagande i kvinnorörelsen så viktig.
Enkätboken syftade som diskussions- och studiematerial till att väcka intresse
och opinion för återuppbyggnadsfrågor. I det avseendet uppnåddes goda resultat och det ledde till att en febril aktivitet utlöstes inom de mest disparata kvin54. Alva Myrdal blev 949 engagerad av FN och ﬁck sex år senare uppdrag som svensk ambassadör i Indien. Karin Kock lämnade regeringen 950 och blev överdirektör i SCB. Pehrsson &
Åkerman 983, s 200. År 948 bytte YSF ordförande, då Karin Kock efterträddes av Agda Rössel
(s). Kerstin Hesselgren var gammal och drog sig tillbaka efter 940-talet. FBF:s ordförande Hanna Rydh efterträddes 947 av Elsa Ewerlöf (h). År 952 bytte SSKF ordförande då Disa Västberg
efterträddes av Inga Thorsson. SHR bytte också ledare. År 947 blev Gertrud Wiklund (fp) ordförande efter Eleonor Lilliehöök.
55. Jfr Norrbin 2004, s 209. Hon skriver att det partiöverskridande samarbetet i Sveriges
riksdag mattades efter andra världskriget, då Kerstin Hesselgren och andra kvinnor avgick.
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noorganisationer. Det var viktigt för alla kvinnoföreningar att visa att de medverkade i samhällslivet och kände ansvar att tjäna samhället. Deltagandet var
mer ett mål i sig själv, även om det ytterst syftade till att integrera kvinnor i det
formella politiska systemet. Kvinnorna skulle genom ett aktivt deltagande påverka opinionen och politiska eliter i den riktningen.
Stormötet sågs inte främst som en kvinnosakssammankomst, utan snarare
som ett tillfälle att uppvisa föreningskvinnornas beredvillighet att ta samhällsansvar för bättre bostäder, internationellt samarbete och uppfostran. Den viktigaste frågan på detta möte var hur kvinnors medborgarskap och samhällsinﬂytande skulle möjliggöras och vad det skulle bestå av. Representanter för
skilda linjer inom kvinnorörelsen gav olika svar. Rent generellt knöts kvinnors
politiska och medborgerliga värde till deras speciﬁka erfarenheter och kvaliﬁkationer inom hemarbete, uppfostran, socialpolitik eller förvärvsarbete. Flera av de aktiva kvinnorna hävdade att kvinnors sakkunskap på sociala politikoch arbetsområden hade en mycket väsentlig roll i skapandet av det nya och
framtida samhället. Det betydde inte att kvinnors uppgifter skulle begränsas
till särskilda kvinnoområden i politiken, men åtminstone där måste de visa
att de var en kraft att räkna med i efterkrigstiden. Andra kvinnor befarade att
denna strategi skulle leda till att kvinnorna fastnade i en återvändsgränd.56
KUM:s efterkrigsplanering hade till slut stor betydelse för att ge kvinnor
bättre politisk insikt och kompetens. Frågeboken och stormötet hade en medvetandegörande och utbildande funktion, som i nästa led kunde verka politiskt mobiliserande genom att stimulera både motivationen och förmågan
att delta. För samtidigt som kvinnoföreningarnas företrädare poängterade att
deras medlemmar tog sitt samhälleliga ansvar underkände de stora kvinnogrupper som samhällsmedborgare. De aktiva i ledningen för kvinnorörelsen
upplevde att de konfronterades med problemet att många kvinnor inte visade intresse för politiskt deltagande och ställde sig oförstående till kvinnokraven.57 Denna nit att göra alla kvinnor medvetna om sina plikter och rättighe56. Jfr Norrbin 2004, s 248 och 270f.
57. Jfr Hobson & Lindholm 997, s 485 och Lindholm 992, s 92.
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ter som medborgare var inte något nytt eller speciﬁkt för kvinnorörelsen. Den
hade trådar bakåt i kvinnorörelsens historia och genomsyrade hela samhällstänkandet under 940-talet.58
Rent generellt ville kvinnoföreningarna bidra till att bygga upp legitimiteten för kvinnor som en politiskt relevant intressegrupp - både som kvaliﬁcerade lönearbetare, husmödrar och konsumenter - och legitimera sina krav
på ökad kvinnorepresentation, kvinnors rätt till yrkesarbete och lösningar av
dubbelarbetande kvinnors problem.
KUM arrangerade stormötet som en protest mot att knappast några kvinnor
kom att ingå i de expertkommittéer som tillsattes för att förbereda freden. De
korporativa samhällstendenserna gjorde det till en viktig strategi för tongivande kvinnor att väcka kvinnor till politisk medvetenhet om att deras faktiska
medborgarstatus avgjordes av det erkännande de ﬁck i yrkesarbetet eller i det
direkta politiska arbetet. Kännetecknande för de kvinnor som stod i ledningen för YKR, SKS, FBF och SHR – Alva Myrdal, Karin Kock, Hanna Rydh och
Eleonor Lilliehöök - var att de såg yrkesarbetet som nyckeln till ökat samhällsinﬂytande för kvinnor. Den övergripande målsättningen var kvinnors rätt till
yrkesarbete och universalmedlet utbildning och kvaliﬁcering. De använde begreppet ”yrkesarbete” i en vidare betydelse. Med yrkesarbetande kvinnor avsåg
de kvinnor som arbetade på tjänstemannasidan och inom de akademiska yrkena, inom industrin och i hemmen. Det kom att stå för kvinnors arbete överhuvudtaget. Kvinnor på ledande poster i olika kvinnoföreningar lyckades därmed på en retorisk nivå överbrygga motsättningarna mellan yrkeskvinnor och
hemmakvinnor, mellan arbetarkvinnor och borgerliga kvinnor. Konsekvensen
av dessa enighetssträvanden blev att kvinnors politiska medborgarskap prioriterades framför deras ekonomiska medborgarskap. Även om hemmafruarna
skulle göra hushållsarbetet till ett fulländat yrke kunde de inte räkna med egna
arbetsinkomster, som gav dem ekonomiskt oberoende.

58. Florin och Rönnbäck 200, kap . Hirdman 989, kap 6.
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7. Alva Myrdal
och den svenska
efterkrigsplaneringen
Det vimlar av goda uppslag och idéer, fredsplanerandet har för 940talets vuxna människor blivit en lika underbar lek som klossbyggandet
för småbarnen. Och om denna sköna nya värld aldrig kommer till – ja,
då beror det sannerligen inte på bristen på planritningar.

Så kåserade författaren och journalisten Margit Palmær om det stora fredsplanerandet för efterkrigsvärlden i en bok som utgavs 944. Citatet är intressant för
att hon så klart med några rader fångade upp vad efterkrigsdiskussionen handlade om: Drömmen om en bättre och lyckligare värld. Yvonne Hirdman, som undersökt det utopiska innehållet i de socialpolitiska reformförslag som kom under efterkrigstiden, menar att 930-talets sociala ingenjörstanke nu sipprade ned
från avantgardet till de breda lagren av politiker och samhällsideologer. Hon kallar det för ”40-talets demokratiska ingenjörskonst”. Planeringen inför efterkrigstiden skulle användas som medel för att göra samhället demokratiskt, men på
samma gång som demokratin var all planerings mål var den också dess medel.2
Det gällde att mobilisera hela folket i arbetet för att bygga upp en bättre tingens
ordning. Framtidsplaneringen blev under 940-talet något av en folkrörelse.
. Margit Palmær, En husmor lever farligt, Stockholm 944, s 28.
2. Hirdman 989, kap 6.
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Alva Myrdals röst var en, om än en av de tydligaste, i den samstämda kör
som krävde en planering av tiden efter kriget. Hon skildrade i otaliga föredrag
och artiklar efterkrigsdiskussionen i England och USA i synnerhet och världen
i allmänhet.3 Hennes artiklar och anföranden om efterkrigsplanering andades
optimism och framtidstro och stod i bjärt kontrast till maken Gunnar Myrdals varning för fredsoptimism. Örjan Appelqvist, som undersökt Gunnar
Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 943-947, menar att Gunnar Myrdals bok från 944, Varning för fredsoptimism, syftade till att skapa en
samling kring en aktiv roll för Sverige som ”världsintressets advokat”.4 Alva
Myrdal hade lika långtgående ambitioner som sin make att skapa en ny nationell samling inför efterkrigstiden. Hon ansåg att Sverige måste ta ställning
till de internationella problemen och organisationerna, både för att stärka sin
goodwill och bevaka sina intressen: ”Vi borde förbereda en ’blågul bok’ med våra
positiva förslag i internationella angelägenheter”.5
För Alva Myrdal stod de internationella frågorna i centrum även för den
nationella politiken. Hon menade att Sverige borde förbereda sig på det ideologiska inﬂytandet från andra länder genom att följa tanke- och händelseutvecklingen på den internationella arenan och ta upp den till allmän diskussion
i hemlandet. Alva Myrdal jämförde med vad som hänt efter första världskri3. Under hösten 94 befann sig Alva Myrdal en månad i Storbritannien, där hon skrev artiklar för svensk press om det engelska samhällets framtidsplaner. Artiklarna samlades senare, 942,
i en skrift med titeln Stickprov på Storbritannien. Efter hemkomsten från USA i oktober 942,
där Alva Myrdal vistats sedan oktober 94, skrev hon varje vecka en kommentar i Aftontidningen. Artiklarna fördes 944 samman i boken Kommentarer. Hon författade också en studiehandbok, Efterkrigsplanering (944), om den utländska fredsplaneringen åt Informationsbyrån mellanfolkligt samarbete för fred och den svenska kommittén av Världssamling för fred.
4. Appelqvist 2000. Appelqvist noterar också (s 84) att optimismen i Alva Myrdals bok Kommentarer (944) står i skarp kontrast till pessimismen i Gunnar Myrdals publikation Varning
för fredsoptimism (944).
5. Myrdal 944a, s 42. Hennes förslag var att ”exportera” svensk eller nordisk socialpolitisk
uppfattning med allmänna bidrag och ﬁnansiering skattevägen utomlands. Myrdal 944a, s
39ﬀ. Hon förespråkade också att Sverige skulle ha en framträdande roll i det demokratiska återuppbyggnadsarbetet på internationell nivå. Myrdal 942a, kap 9. Jfr även hennes debattbok
Folk och familj, Stockholm 944c, som först skrevs på engelska Nation and family: the Swedish
experiment in democratic family and population policy, New York 94, och framställningen av
930-talets svenska befolkningspolitik som en lovvärd demokratisk socialpolitisk modell.
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get, då en stor demokratiseringsvåg med rösträttsreformer, skolreformer och
annat sköljt ut över världen.6 Hennes planer för att möta fredskrisen inom
Sverige var framför allt parti- och kvinnopolitiska till sin karaktär. Hon manade både arbetar- och kvinnorörelsen att gripa tillfället och sätta sin prägel på
den demokratiska utvecklingen efter kriget.7
I detta kapitel lyfter jag ut Alva Myrdals roll som opinions- och programmakare i den oﬀentliga idédebatten om efterkrigstidens politik.8 Hon satt i
Arbetarrörelsens efterkrigsråd som representant för det socialdemokratiska
kvinnoförbundet och var en drivande kraft bakom kvinnoföreningarnas stormöte.9 I vad mån påverkades hennes agerande i kvinnorörelsesammanhang
av hennes övriga åtaganden i det politiska livet och i statens tjänst? Eftersom
kvinnor inte hade tillgång till de politiska maktbaserna på samma sätt som
män var de i större utsträckning tvungna att använda sig av diskursiva strategier för att försöka påverka efterkrigsplaneringen. Vilka målinriktade argument sökte Alva Myrdal och andra kvinnor utnyttja? I vad mån kan här olika
ideologiska och strategiska överväganden skönjas? Hur hanterades motsättningen mellan husmödrar och yrkeskvinnor? Sökte Alva Myrdal sig fram till
kompromisslösningar och i så fall på vilket sätt? Dessa är de övergripande frågor som jag diskuterar i detta kapitel.

6. Alva Myrdal, Efterkrigsplanering, Stockholm 944b, s 4f. Myrdal 942b, s 2.
7. Se t ex Myrdal 944a, s 88 och s 57.
8. Alva Myrdal är i egenskap av en av den svenska och internationella kvinnorörelsens portalﬁgurer en stark personlighet som fångat många forskares intresse. Alla de verk där hon förekommer med sitt exempel kan inte nämnas här. Ett av dessa som jag ändå vill lyfta fram är sociologen Margareta Lindholms avhandling Talet om det kvinnliga, där man kan läsa om Alva Myrdals
idéer och strategier för att stärka kvinnors ställning i Sverige under 930-talet. Lindholm 990.
9. Alva Myrdal utsågs som representant av SSKF. SSKF:s vu-protokoll 30/3 943 § 3 Mom 3,
SSKF, vol A II: 8, ARAB. Hon har utpekats som en ledande idégivare för kvinnorörelsen under
930- och 940-talen. Pehrsson & Åkerman 983, s 99f.
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Efterkrigstiden – möjligheter
eller påfrestningar för kvinnorna?
I en artikel i Yrkeskvinnan 942 ville Alva Myrdal att kvinnorna skulle enas
om vissa övergripande målsättningar och strategier för att ha planer färdiga att
förverkliga efter krigets slut. Artikeln innehöll en retorisk fråga som uppmanade
kvinnoföreningarna att förbereda sig inför den stundande efterkrigstiden:
Förbereder sig kvinnorörelsen målmedvetet att tillvarata de möjligheter till
social och ekonomisk demokrati, som detta krigsslut kanske kommer att
erbjuda oss, liksom det förra erbjöd politisk demokrati?0

Den politiska vinsten av rösträtt och valbarhet var den största kvinnorna
gjorde efter första världskriget. Under perioden före den kvinnliga rösträtten hade kvinnoﬂertalet kunnat ena sig kring målet att nå politisk demokrati.2
Alva Myrdal ville nu att kvinnoorganisationerna skulle sluta upp bakom kraven på social och ekonomisk demokrati. Efter det demokratiska genombrottet
utsträcktes de demokratiska idéerna till andra delar av samhället än den politiska styrelseformen. Det talades följaktligen om social och ekonomisk demokrati. Med ”social demokrati” åsyftades en utvidgning av medborgarnas rättigheter från det politiska till det sociala området, särskilt rätten till arbete och social
trygghet, utbildning och hälsovård (välfärdsstaten).3 Dessa krav lades i synnerhet fram av arbetarrörelsen, men ﬁck åren efter andra världskriget stor anslutning i det svenska samhället. Med ”ekonomisk demokrati” avsågs dels medborgarnas möjligheter att påverka samhällsekonomin och företagens ekonomiska
0. Myrdal 942b, s 3. Jfr Myrdal 942a, s 203.
. Alva Myrdal, ”Vinst eller förlust för kvinnorna?”, Idun, 22 (942c) s 9, AM, serie 2..2,
vol 6, ARAB.
2. Myrdal 942c, s 6.
3. ”Välfärdsstat”, i Kjell Goldman, Mogens N Pedersen och ∅yvind ∅sterud (red), Statsvetenskapligt lexikon, Stockholm 997. Jfr begreppet ”socialt medborgarskap”; se t ex Björk 999, s 23f.
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beslut, dels lika ekonomiska möjligheter och ekonomisk utjämning.4 Kraven
på demokrati inom näringslivet och ökad ekonomisk utjämning genom skattepolitiken presenterades i arbetarrörelsens efterkrigsprogram och spelade en viktig roll i den så kallade planhushållningsdebatten.5 Diskussionerna om efterkrigstidens politik kan i många avseenden förstås som en kamp mellan olika
politiska partier och organisationer om innebörden i ordet demokrati.6 Alva
Myrdal vände sig i Yrkeskvinnan till kvinnor av olika partitillhörighet och syftade där knappast på socialdemokraternas tolkning av begreppet ”ekonomisk
demokrati”. Hon avsåg snarare utvecklingen av välfärdsstaten och kvinnornas
chanser till ekonomiskt likaberättigande, det vill säga rätten till att fritt kunna
få välja yrke och utbildning och få en god utkomst.7
Alva Myrdal framhöll inte endast den emancipatoriska kraften i de förhållanden som fredstiden kunde ge. Hon skildrade i sitt KUM-tal 942 efterkrigstiden som en stor tid, ”antingen ett stort, ett fruktansvärt kaos eller en de stora möjligheternas tid”.8 Hennes varningar för ett kaotiskt politiskt läge efter
kriget bör ses i ljuset av erfarenheterna från åren efter första världskriget och
utvecklingstendenserna under mellankrigstiden. I artikeln ”Vinst eller förlust
för kvinnorna?”, publicerad i Idun 942, riktade sig Alva Myrdal till kvinnor
och betonade hur viktigt det var att de drog varnande lärdomar från första
världskriget.9 Artikeln var ett smakprov ur en internationell bok om kvinnors
arbete, Women and wars, som hon var i full färd med att skriva åt Yrkeskvinnornas internationella federation.20 Att kvinnor efter första världskriget vann
politiskt likaberättigande i de ﬂesta demokratiska länder som en belöning för
sina extraordinära krigsinsatser ”såg ut som en vinst för kvinnorna”, framhöll
Alva Myrdal, men ”minst lika stor var deras förlust”, då man efter kriget glöm4. ”Ekonomisk demokrati”, i Nationalencyklopedin: bd 5, Höganäs 99.
5. För planhushållningsdebatten se Lewin 967, kap 3.
6. Se t ex högerns tolkning av demokrati i dess efterkrigsprogram Frihet och framsteg, s 30ﬀ.
7. Jfr ordet ”ekonomiskt medborgarskap”; se t ex Björk 999, s 20 och 80ﬀ.
8. Manus till Alva Myrdals föredrag ”När fredens nya värld planeras”, s 2, FBF, kartong med
texten ”Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för mellanfolkliga frågor 94-947”, RA.
9. Myrdal 942c, s 6-7, forts s 9-20. Se även Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 50ﬀ, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 6, RA.
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de bort vad kvinnor dög till och de ﬁck bära huvudparten av arbetslösheten.
Denna gång var riskerna för ett bakslag ännu större, bland annat för att kvinnofrågorna sedan depressionens dagar var på tillbakagång i västvärlden:
Den frestelse till fascism, som även demokratierna varit utsatta för, har
hemfört sin starkaste seger i kvinnofrågor. Där har man smittats, även
när man hållit sig oberörd i andra avseenden. Lika ohjälpligt som en
viss antisemitism spritt sig, även tvärtemot demokratiska folks bättre
vetande, har kvinnokönet kommit att nedvärderas, respekten för kvinnor minskat och förväntningarna om kvinnornas insatser bleknat. //
Men för att inte överdriva argumentet räcker det att fastslå: i kvinnofrågor har då sannerligen inte demokratin tillvuxit, så som hade hövts
en fortskridande demokratisering.2

Alva Myrdal drev utifrån amerikanska förhållanden tesen att ”mellankrigsperioden verkat till att obevekligare skilja ut män och kvinnor till isolerade fållor”.22
Kvinnorna hade bland annat isolerats till hemmet och pressats in i vissa yrken. I Skandinavien hade demokratin mellan män och kvinnor inte utvecklat
sig tillräckligt. Hon ville som skribent och debattör peka på

20. Under åren 94-942 vistades Alva Myrdal i England och USA på uppdrag av IFBPW:s styrelse för att göra en studie om kvinnors arbete under första världskriget och jämföra med förhållandena under andra världskriget. ”Board of directors of IFBPW, New York”, 7/ 94, YKR, vol
E 3: 2, RA. “Rektor Alva Myrdal”, notis, Yrkeskvinnan, 7 (94) s 4, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA. YKR:s
styrelseberättelse för verksamhetsåret  maj 94-30 april 942, YKR, vol A 2: , RA. Lars G Lindskog, Alva Myrdal: ”Förnuftet måste segra!”: Lars G Lindskog samtalar med Alva Myrdal om skilda
epoker i hennes liv, Stockholm 98, s 7f. I boken om Alva Myrdal står det att Women and wars
aldrig blev färdig, i YKR:s berättelse att hon färdigställt en bok om krig och kvinnor; se YKR:s styrelseberättelse för verksamhetsåret  maj 942-30 april 943, YKR, vol B : , RA. För Women and
wars se vidare Overud 2005, s 68f.
2. Myrdal 942c, s 6f.
22. Myrdal 942c, s 7. Alva Myrdal, ”Kvinnovärde och kvinnokult”, Idun, 23 (942d), s 2-3
och 2, AM, serie 2..2, vol 6, ARAB.
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[D]et stora tillfället men också det stora tvånget att just efter detta krig
en gång för alla låta utvecklingen i fråga om kvinnornas ställning komma
ifatt den övriga kulturutvecklingen – för att vi på detta som på andra områden skall kunna börja ett allvarligt demokratiskt skede efter kriget.23

Många kvinnoföreningar lade mot krigets slut en demokratisk aspekt på kvinnofrågan. De delade uppfattningen att krisperioden efter kriget kunde medföra
ett reaktionärt bakslag för kvinnor eller ett nytt demokratiskt genombrott.24

En ny kvinnosaksideologi och kvinnosaksstrategi
När kvinnoorganisationerna 944 diskuterade strategier inför efterkrigstiden sade
yrkeskvinnornas internationella ordförande Lena Madesin Phillips att världen
varken hade råd att avstå från kvinnornas arbetsinsatser eller deras tankar i politiska och sociala frågor. Hon föreslog att organiserade kvinnor skulle peka på vad
världen förlorade om den inte tog kvinnors arbetskraft i anspråk och inte tala så
mycket om kvinnors rättigheter. Diskussionerna utmynnade i slutsatsen att ”en
ny kvinnosaksideologi”, som var mindre kvinnosaksbetonad och ”mer positivt
samhällstjänande”, såg dagens ljus på internationell nivå.25 ”Denna nya tids kvinnosaksideologi” går i linje med den typiska 930-talstanken om att individens
eget liv inte var det viktiga utan individen som del i ett kollektiv, som samhällstjänare. Under andra världskriget tonade idén fram starkare än tidigare under mellankrigstiden och därför framstod den kanske som ”ny” vid denna tid. Efter första världskriget måste kvinnor ta ett större samhällsansvar, eftersom de formellt
var jämställda med män och kunde agera inom parti- och riksdagspolitiken.26
23. Myrdal 944a, s 57.
24. Se till exempel Hanna Rydh, ”Förord”, i von Konow 944, s 7; SKS:s protokoll 6/9 940
§ 3, 3/0 940 § 2-3 och 28/5 942 § 5, YKR, vol Ö 5: ; SKS:s årsberättelse 940/4 och 942/43,
YKR, vol Ö 5: 3; Karin Kock och Célie Brunius, ”P.M. rörande sammanslagningen mellan samarbetskommittén och YKR”, februari 944, s , YKR, vol B : , RA.
25. Referat av kvinnoorganisationernas överläggning om ”Kvinnornas strategi i efterkrigstiden”, odaterat, AM, serie 5, vol 7, ARAB.
26. Jfr Bergman 2003, s 350.
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Det var denna uppfattning som präglat arbetet inom Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté. I april 943 skrev Karin Kock apropå sammanslagningen med Yrkeskvinnors riksförbund att kvinnosaken ”övergått från att
vara huvudsakligen en kamp för jämställdhet med männen till att bliva mera
av en positiv insats på samhällsbyggandets område”. Kvinnosaken hade fått en
närmare koppling till de allmänna sociala problemen sedan kvinnors ställning
som förvärvsarbetande förändrats och husligt arbete tillerkänts alltmer yrkesstatus. Den hade ändrat karaktär i samband med att kvinnor vann rösträtt, utbildningsmöjligheter och formellt vidgade arbetsfält. Visserligen hade kvinnoorganisationer sedan länge arbetat både för kvinnors rättigheter och bidragit
till samhället, men skillnaden var enligt henne ”att deras krafter nu på ett annat sätt måste koncentreras på dessa uppgifter, vilka organiskt växer samman
med själva kvinnosaken och bildar kärnan i denna”.27
Phillips’ idéer om vilka strategier kvinnoföreningarna skulle lägga upp för
efterkrigspolitiken överensstämde med Alva Myrdals. Under första delen av
942 stod Alva Myrdal i nära kontakt med Yrkeskvinnornas internationella federations högkvarter i New York, där hon medverkade till utformningen av
dess allmänna verksamhet och återuppbyggnadsprogram.28 Kriget intensiﬁerade frågan om kvinnornas inﬂytande på samhällsordningen och skulle förändra kvinnorörelsen, enligt Alva Myrdal.29 Men kriget skulle också leda till
att samhället tvingades upptäcka att det inte hade råd att klara sig utan kvinnors arbetsinsatser och tankar:
Dessa kvinnornas produktiva krafter skall även samhället upptäcka att
det inte har råd att undvara… Kvinnors hjärnor och armar kan inte i
längden bli arbetslösa, ty än ﬁnns så många mänskliga behov otillfredsställda, så många omsorger oskötta, så mycken hjälp att ge. Den kvinnliga duktighet som krigstiden bevisat kan naturligtvis inte få bli liggande som obrukat kapital.30
27. PM till arbetsutskottet i SKS från Karin Kock, april 943, s 2, YKR, vol B : , RA.
28. YKR:s verksamhetsberättelse 939-43, YKR, vol A 2: , RA.
29. Lindholm 992, s 92ﬀ. Alva Myrdal, ”Världens kvinnor väntar”, Hertha, 0 (942e) s 73.
30. Alva Myrdal, ”Vad blir kvinnorna värda efter kriget”, s 4, AM, serie 2..2, vol 9, ARAB.
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Hon anslöt här till två hörnstenar i den oﬀentliga debatten om efterkrigstidens politik: höjd levnadsstandard och full sysselsättning. Det rådde i princip
enighet bland de politiska partierna om att det demokratiska samhället vilade
på den fulla sysselsättningen och den höjda levnadsstandarden.

Full sysselsättning och höjd levnadsstandard
Alva Myrdal knöt stora förhoppningar till den fulla sysselsättning som kriget medfört. I en artikel om engelska kvinnor konstaterade hon att de under kriget ”äntligen fått full sysselsättning”, det vill säga att de ”kunna ﬁnna
arbete när de önskat och rentav att de för första gången är verkligt välkommen arbetskraft” och ”att den myckna kvinnokraft som i fredstid spills bort
av hemmadöttrar, av halvt arbetslösa gifta kvinnor utan barn, av lyxfruar satts
i full gång för produktiva ändamål”.3 Hennes åsikter om förspilld kvinnokraft
i hemmet stod inte i strid med inställningen hos ledande företrädare för husmorsintressena. Trots att husmödrarnas organisation slog vakt om det produktiva arbete som kvinnor utförde i hemmet delade de, som jag kommer att
visa, Alva Myrdals attityd till kvinnor som inte hade barn att sköta. Alva Myrdal hävdade att förvärvsarbetande kvinnor efter kriget skulle ställa politiska
krav på att ”full sysselsättning betyder full sysselsättning även för alla kvinnor”. Hon påstod att majoriteten av kvinnorna (bortsett från vissa åldringar och mödrar) skulle vilja fortsätta förvärvsarbeta efter kriget och om de inte
ﬁck tjänst skulle de utgöra en ”farlig arbetslöshetsarmé”.32 Samtidigt var kvinnors förvärvsarbete en viktig samhällsfråga:
Det måste bli en förnuftig harmoni mellan de enskilda kvinnornas intresse av att få arbeta och skaﬀa sig en försörjning och samhällets intresse av att så många och så goda krafter som möjligt sysselsättas inom
produktionen. Det stora mottot om att åstadkomma full sysselsättning
3. Alva Myrdal, ”Varför lyckas kvinnorna i England?”, s 0, AM, serie 2..2, vol 9, ARAB.
32. Ibid.
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under efterkrigstiden måste gälla även kvinnorna. ”Full sysselsättning”
måste innebära, att man utnyttjar hela den produktionskapacitet och
den arbetsvilja som kvinnorna besitta. Världen, sådan den ser ut nu,
kan sannerligen behöva rätt mycket av kvinnlig arbetsinsats.33

Så avslutade Alva Myrdal ett föredrag om svensk efterkrigsplanering på KBK:s
konferens i mars 944. Det speciﬁka kravet på kvinnors rätt till förvärvsarbete
måste realiseras för att den svenska regeringen skulle uppnå det generella kravet på full sysselsättning. De ekonomiska och sociala problemen var nära sammanbundna i planerna för den nationella fredsberedskapen. Arbetsmarknadspolitiken och arbetet för ekonomiskt framåtskridande var anslutet till den
socialpolitiska modellen. Alva Myrdal kopplade samman kvinnors rätt till lönearbete med det övergripande målet att höja levnadsstandarden. Hon ligger
säkert bakom skrivningarna under rubriken ”Rättvisa åt kvinnorna” i motiveringen till arbetarrörelsens efterkrigsprogram:
I och med att ett sådant expansionistiskt ekonomiskt program genomföres, skapas nya förutsättningar för nedbrytande av de ofta meningslösa skrankor, som begränsar kvinnornas verksamhetsområden på arbetsmarknaden. Och dessa förutsättningar bör då tillvaratagas. Vi har icke
råd med några konstlade hinder för utnyttjande av den kvinnliga arbetskraften, om vår produktion skall kunna nå det omfång, som erfordras för att bristerna i levnadsstandarden skall kunna utplånas.34

På detta sätt knöt Alva Myrdal kvinnors ekonomiska likaberättigande till strävandena att på lång sikt åstadkomma full sysselsättning och tillförsäkra folket
bättre levnadsförhållanden. I den politiska retoriken anslöt sig samtliga politiska partier till uppbyggnaden av ett svenskt välfärdssamhälle och en ekonomisk politik som syftade till att trygga full sysselsättning.35
33. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 55, SAK, A-byrån,
vol F IVeb: 6, RA.
34. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 25.

24

Alva Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen

Folkhemmet eller välfärdsstaten
Alva Myrdal manade i sitt KUM-tal 942 svenskar att sluta upp bakom folkhemsbygget och unga kvinnor att kvaliﬁcera sig för de nya yrken som skulle växa fram
i samband med folkhemsbygget.36 Redan på 930-talet hade begreppet ”folkhem” blivit en nationell, politisk symbol för ett samhälle med väl utbyggt socialt välfärdssystem.37 Uttrycken ”välfärdspolitik” eller ”folkhemspolitik” hade använts som en samlande beteckning för den politik som socialdemokraterna fört
i samverkan med bondeförbundet under 930-talet. Frisinnade/Folkpartiet hade
under tiden fram till bildandet av samlingsregeringen 939 stått utanför regeringsmakten, men varit en stark pådrivare i folkhemspolitiken.38
Arbetslöshetskrisen på 930-talet och dess följdverkningar samt befolkningsfrågan var problem som stimulerade den nya socialpolitikens genombrott. Kvinnors organisatoriska historia visar också den roll de spelat för att
etablera grunden för mycket välfärdspolitik. Befolkningsfrågans och välfärdens sammankoppling gjorde att frågor som länge diskuterats inom kvinnorörelsen kom i fokus för den politiska debatten, som bostäder, barnbidrag och
abort. Den innebar också att kvinnor på ett annat sätt än tidigare blev synliga som aktörer i politiken. Kvinnor anlitades som ledamöter och experter i
35. Hirdman har visat att full sysselsättning endast gällde kvinnor på en retorisk nivå . De
punkter i arbetarrörelsens efterkrigsprogram som handlade om full sysselsättning handlade inte
om kvinnor. ”Det Alva Myrdal gjorde var att försöka peta in (vissa) kvinnor i det allmänna som
ett slags russin i kakan”. Hirdman 998, s 73ﬀ (citat s 75).
36. Manus till Alva Myrdals föredrag ”När fredens nya värld planeras”, s 8 och 2f, FBF,
kartong med texten ”Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för mellanfolkliga frågor 94947”, RA. Alva Myrdal rådde unga kvinnor att utbilda sig till skolpsykologer, arkitekter och
diplomater. På dessa verksamhetsområden fanns också en internationell arbetsmarknad, då de
allierade länderna även tänkte sig en social rekonstruktion som förberedelse till freden. I skriften Stickprov på Storbritannien (s 65f ) talar hon om ”demokratiska missionärer: läkare, socialarbetare, lärare, civiladministratörer” och om ”upptakten till ett socialt korståg i vår tid”.
37. Hernes 987, s 6. Hobson & Lindholm 997, s 489ﬀ. Hirdman 989, s 89. Fredrika Lagergren, På andra sidan välfärdsstaten: en studie i politiska idéers betydelse, Eslöv 999.
38. Norborg 995, s 97f. I slutet av kriget ville även den unga generationen högerpolitiker
satsa på ett omfattande socialpolitiskt program. Lewin 967, s 87ﬀ.
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de statliga befolkningsutredningarna.39 Välfärdsstatens utveckling och expansion kunde också medföra ett genombrott för kvinnors deltagande i arbetslivet. Det krävdes tillgång på utbildat folk för att genomföra alla socialpolitiska
reformer i folkhemmet. Alva Myrdal poängterade ständigt, som vid KBK-konferensen 944, att svenskarna inte kunde få sina efterlängtade socialreformer
förrän det fanns väl kvaliﬁcerad arbetskraft att tillgå:
Det kan faktiskt bli så, att vi motarbetar en önskvärd social utveckling genom att inte i tid utbilda lämpliga krafter, så att det ﬁnns personal att tillgå, när reformerna skall göras. Det kan bli samma förhållanden här som
inom vår folktandvård, nämligen att organisationen inte kan genomföras i full utsträckning på grund av brist på personal. Den reformvilja, som
väl skall få göra sig gällande – om inte under den närmaste efterkrigstiden så dock när de värsta efterkrigskriserna är övervunna - inriktar sig
redan nu på att avsevärt utvidga de sociala arbetsområdena. Man måste sålunda för yrkesvägledningen ha tillgång på psykologiskt skolat folk,
likaså för de föreslagna rådgivningsbyråerna för problembarn inom varje län o.s.v. men allt detta kan stoppa upp, om man inte har i förväg utbildad personal att tillgå. Det är därför angeläget att vi – när det gäller
ett arbetsområde som ligger så väl till för kvinnorna – se till, att de unga
ﬂickorna ta risken att utbilda sig t.o.m. litet innan utvecklingen kommit
därhän, att efterfrågan på personal börjar att kraftigt öka.40

Yrkeskvinnornas strategi inför efterkrigstiden var att länka samman kvinnors ekonomiska likaberättigande med välfärdsstatens behov av kvaliﬁcerad
arbetskraft. På Alva Myrdals förslag höll Yrkeskvinnors riksförbund en konferens kring mottot ”Ensam i mitt yrke nu – men sedan?” i samband med sitt
39. Hatje 974. Hobson & Lindholm 997, s 490f och 497. Lövgren 993, s 22f. Karlsson
996, s 95f och 24. Hirdman 989. Frangeur 998, s 225f. Rafael Lindqvist, ”Den svenska välfärdsstatens utveckling – några huvuddrag”, i Bengt Furåker (red), Välfärdsstat och lönearbete,
Lund 989, s 29f.
40. Referat av förhandlingarna vid KBK-konferensen den 9-0 mars 944, s 54, SAK, A-byrån,
vol F IVeb: 6, RA. Se även Myrdal 942b, s 2ﬀ och Myrdal 944a, s 32f.

26

Alva Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen
årsmöte 943. Den handlade om möjligheterna att tillvarata kvinnlig yrkesutbildning. På konferensen diskuterades vilka nya yrken och arbetsområden
kvinnor borde välja för att göra en insats för samhällsutvecklingen efter kriget. Historikern Per Nyström, som blev socialminister Gustav Möllers statssekreterare 945, inledde med ett föredrag om ”Vidgade fält för kvinnlig arbetskraft”. Därefter följde en revy över nya kvinnoyrken av representanter för
olika yrkeskategorier, som elektrisk ingenjör, byggnadsingenjör, läkare, psykolog, optiker, livsmedelskemist och högre tjänsteman.4 Alva Myrdal vände sig
mycket ofta till unga kvinnor och underströk vikten av att deras yrkesval och
yrkesutbildning tog sikte på fredens nya värld: ”Förbereder landets unga kvinnor sitt yrkesval och sin yrkesutbildning, så att de verkligen kan fylla de nya banor,
som arbetslivet efter kriget måste ta?”.42 Hon ville göra unga kvinnor medvetna
om att de under kriget kunde ”utbilda sig efter ett mycket mindre slentrianmässigt yrkesmönster”:
Den generation av unga ﬂickor, som nu väljer yrke, och särskilt naturligtvis de driftigaste och duktigaste av dem, borde känna sig eggade att
som aldrig tillförne en generation tänka på nytt över sina yrkesmöjligheter. De skulle kunna skapa en vändpunkt i kvinnornas historia. De
skulle kunna bryta så många av tvångsgränserna kring »manligt» och
»kvinnligt» arbete, om de bara funnes färdigutbildade under den korta
tid när dessa gränser är luckra. De skulle kunna skapa framsteg för vart
samhälle, om de bara i tillräckligt antal gjorde sig beredda att ge sina
arbetsinsatser för de fält, som behöver nyröjas.43
4. YKR:s protokoll nr 82 § 4, 7/3 943, nr 83 § , 9/4 943 och nr 84 § , 9/5 943, YKR, vol
A : 3; ”Program vid YKR:s årsmöte den 3 juni 943”, ”YKR den 3 juni 943: Konferens kring ämnet ’Ensam i mitt yrke nu – men sedan?’”, YKR:s protokoll nr 85 bilaga 3, 3/6 943, YKR, vol B
: ; Per Nyström, ”Vidgade fält för kvinnlig arbetskraft”, Yrkeskvinnan, 3 (943) s V-VIII (riksupplaga) och ”Riksförbundets årsmöte”, Yrkeskvinnan, 2 (943) s I-II (riksupplaga), YKR, vol Ö
4 A: 2, RA. Se även Manus till Alva Myrdals föredrag ”När fredens nya värld planeras”, s 2f, FBF,
kartong med texten ”Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté för mellanfolkliga frågor 94947”, RA och Myrdal 942b, s 4ﬀ.
42. Myrdal 942b, s 3.
43. Ibid s 3f.
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Alva Myrdal räknade upp en mängd tekniska yrken, vårdnadsuppgifter, administrationsarbete, diplomati, förvaltningstjänster samt nya yrken inom näringsförsörjning och bostadsbyggande. Den ena sidan av hennes strategi var
alltså att kvinnor måste kvaliﬁcera sig för nya samhällskrav och nya yrken.
Hon avfärdade strategin att kvinnor skulle gå petitionernas väg för att göra sitt
inﬂytande gällande vid krigets slut:
Ingenting vore löjligare, än om kvinnorna skulle göra upp en lång räkning på alla platser de »kräver» på arbetsmarknaden, all representation
de anser sig berättigade till i samhällsorganen. Nej, våra förmåner skall
komma i andra hand. De skall komma självklart och utan demonstrationer, om samhället får den inriktning vi begär och om vi gör oss
skickade att utföra de arbetsuppgifter och fylla de medborgerliga funktioner, som då blir nödvändiga.44

Den andra sidan av hennes strategi var att kvinnor skulle formulera vad de
begärde av efterkrigstidens samhälle. Kvinnorna skulle alltså inte bara anpassas
till de nya samhällskraven, utan samhället skulle också formas efter kvinnokraven.45 Som vi såg i förra kapitlet gav svenska föreningskvinnor uttryck för vad
de önskade av den kommande freden i frågeboken När fredens nya värld planeras och senare på stormötet.

Arbetarrörelsens efterkrigsråd
Redan i slutet av 942 föreslog Alva Myrdal att det socialdemokratiska partiet skulle tillsätta en kommitté för att behandla efterkrigsårens politiska frågor.
Hon gjorde det som representant för det socialdemokratiska kvinnoförbundet och tillsammans med LO-pamparna August Lindberg och Gunnar Andersson. Det var emellertid LO-ledningen som i början av 943 tillsatte ett ”råd för
efterkrigsplanering”. Initiativtagare var Richard Sterner från LO:s utrednings44. Ibid s 3.
45. Jfr Lindholm 992, kapitlet ”Kvinnorna, familjen och samhället”.
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avdelning. Till Arbetarrörelsens efterkrigsråd inbjöds företrädare för arbetarrörelsens olika huvudorganisationer och ﬁnansminister Ernst Wigforss valdes
till ordförande.46
Den första Beveridgeplanen var inspirationskällan till Alva Myrdals förslag
om subventioner till medborgare i ”improduktiva” åldrar, till exempel barn och
åldringar. Förslaget godkändes av kommittén.47 I linje med Beveridge föreslog
hon också ”socialisering från konsumtionssidan”. Engelsmännen hade under
kriget tillämpat den så kallade nyttighetsprincipen, dels i syfte att garantera avsättningen av konsumtionsvaror och dels för att täcka de eftersatta konsumtionsbehoven. De hade infört en standardisering av produktionen och en kvalitetskontroll på varorna. Alva Myrdal ville att något liknande skulle komma till
stånd i Sverige. I två av efterkrigsprogrammets 27 punkter ﬁnns dessa tankar inskrivna: ”Förbilligad massproduktion av kvalitetsgaranterade konsumtionsvaror” och ”Konsumtionsvarorna under oﬀentlig kvalitetskontroll. Verksamma åtgärder för spridning av objektiv varukunskap”. Hennes bakomliggande tanke
var att kvinnorna kunde skaﬀa sig större samhällsinﬂytande över produktionen
genom att använda medel som kvalitetskontroll och konsumentupplysning.48
Dessa tankegångar föll väl in i de strävanden som Kooperativa kvinnogillesförbundet hade. Kvinnogillesförbundet organiserade husmödrar i deras egenskap
av konsumenter och idéen om att kvinnan var den som styrde konsumtionen
46. SAP representerades av Ernst Wigforss och Karl Fredriksson, SSKF av Alva Myrdal och SSU av
Bertil Johansson. LO företräddes av dess ordförande August Lindberg, dess andre ordförande Gunnar Andersson, ordföranden i Metall Oscar Westerlund, John Grewin från Byggnads samt Richard Sterner och Gösta Rehn från dess utredningsavdelning. Gunnar Myrdal och Mauritz Bonow
(KF) kallades som experter. Lewin 967, s 25f. Appelqvist 997, s 65. Ohlson 958, s 39f.
47. Lewin 967, s 227. Se Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 5ﬀ och s 07f.
48. Appelqvist 997, s 7 och 73f, Hirdman 989, s 84ﬀ och Lewin 967, s 227. För programpunkterna se Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 9f och 28, samt motiveringen till programmet,
s 03ﬀ. Idéerna om ”socialisering från konsumtionssidan” var en fortsättning på några socialdemokratiska kvinnors ”ideologiska försök” att införa socialism via konsumtionssidan i mitten av
930-talet. Försöket var en kampanj som drevs under parollen ”Fabrikernas bästa till hemmens
behov!”. Det innebar kortfattat att kvinnorna, i egenskap av husmödrar och konsumenter, skulle styra varuproduktionen genom att på bred front efterfråga viktiga varor för hemmet. Se t ex
Hirdman 989, s 62ﬀ och Lövgren 993, s 66. Frangeur 998, s 230ﬀ.
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var central för organisationen. Kvinnogillena strävade efter att främja varukvalitet och få inﬂytande över varuutbuden i aﬀärerna.49
Att en ledande yrkeskvinna som Alva Myrdal intresserade sig för kvinnans
hemarbete hängde samman med att hon satt i Arbetarrörelsens efterkrigsråd
som representant för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets fokus var främst inriktat på kvinnor som husmödrar, även om det engagerade sig för både hem- och förvärvsarbetande
husmödrar. Vid denna tid lyckades Alva Myrdal jämka samman de förvärvsarbetande kvinnornas och hemmafruarnas intressen, som skar tvärs igenom det
socialdemokratiska kvinnoförbundet. Hon såg både lönearbetet och hemrationaliseringen som vägar till befrielse för kvinnor. 50
Arbetarrörelsens efterkrigsråd beskrev i kommentaren till programmet ett program för en eﬀektivare och billigare konsumtion av möbler, husgeråd och heminredningsartiklar. Målet för programmet var att rationalisera hemarbetet.5 Rationaliseringen av hemarbetet var en huvudfråga för föreningar på hemhushållningens
område.52 Den var ett sätt att underlätta hemarbetet och ge det högre status. För
hushållslärarinnornas och husmödrarnas representanter var rationaliseringen i första hand ett led i strävandena att professionalisera hemarbetet. Alva Myrdal var
inte lika intresserad av att uppvärdera och stärka husmödrarnas yrkesstatus som
husmodersorganisationerna var. För henne var det primära syftet med ett rationaliserat hemarbete att underlätta för kvinnor att arbeta utanför hemmet. Alva Myrdal och landets olika hem- och husmodersorganisationer drog alltså åt olika håll
49. Lövgren 993, s 78f.
50. Se Waldemarson 998, s 70f och hennes hänvisning till annan forskning i not 2, s 304.
Alva Myrdal intresserade sig för kvinnans hemarbete även tidigare. Lövgren 993, s 43 not 78.
5. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 06. I kommentaren till de 27 punkterna kopplades
det rationaliserade hemarbetet ihop med förbättringar i hemarbetet och hemmiljön. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram har också i kvinnohistorisk forskning framför allt uppmärksammats
för sin fokusering på kvinnors arbete i hemmet. Se till exempel Lövgren 993, 73ﬀ, Hatje 974,
s 22 och Hirdman 998, s 73ﬀ.
52. Till föreningar på hemhushållningens område hörde både de som organiserade husmödrar
och hushållslärarinnor. Dessa var SHR, Kooperativa kvinnogillesförbundet, Svenska skolkökslärarinnornas förening, Svenska lanthushållslärarinnornas förening, Sveriges hemkonsulenters
förening och Svenska yrkesskolföreningen. Lövgren 993, s 77.

220

Alva Myrdal och den svenska efterkrigsplaneringen
när det gällde det egentliga syftet med ett rationaliserat hemarbete, men de var eniga om vikten av att hemarbetet förenklades och rationaliserades.
I de 27 punkterna ingick hemrationaliseringen under benämningen ”Rationalisering av hemarbetet under samhällelig medverkan”. Man föreslog där att rationaliseringen skulle bygga på forskning och studier på samma sätt som inom
industrin.53 Förslaget blev verklighet i och med tillkomsten av HFI år 944. HFI
grundades av olika myndigheter, organisationer och utredningar, bland annat Aktiv hushållning, Husmödrarnas samarbetskommitté och Hushållslärarinnornas
samorganisation. Det ﬁnansierades av stat och näringsliv tillsammans och syftade till att rationalisera hem- och hushållsarbete genom forskning och konsumentupplysning. För kvinnorna bakom HFI var hemrationaliseringen en fråga om att
öka kvinnornas inﬂytande i samhället.54 I och med kriget och det stigande intresset
för frågor som rörde krishushållning ﬁck föreningar på hemhushållningens område vind i seglen. Hushållslärarinnornas och husmödrarnas yrkeskunskaper efterfrågades och de anlitades som experter. På hemmets och hushållningens område kunde dessa aktörer skapa sig ett eget politiskt rum, men inom ramarna för en
samhällsordning där männen hade överordnade positioner.55
Även Disa Västberg förespråkade i kraft av sitt ordförandeskap i Socialdemokratiska kvinnoförbundet samarbete mellan såväl förvärvs- och hemarbetande
kvinnor som gifta och ogifta i kampen för rättvisa åt kvinnorna. Hon ansåg
att kvinnorna måste ”hålla ihop” för att kunna vinna beaktande för sina krav.56
Inom arbetarrörelsen bestod den fackliga grenen av kvinnorörelsen av förvärvsarbetande kvinnor och den politiska grenen i huvudsak av hemmafruar.57 I ok53. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 25f och 07.
54. Lövgren 993.
55. Overud 2005, s 207ﬀ. Hirdman 989. Lövgren 993. Nordberg, s 322f och 333.
56. Disa Västberg, ”Kvinnorna, arbetet, samhället”, manuskript, s 6ﬀ, DV, vol 2, ARAB.
57. SSKF:s medlemmar var ofta hemarbetande arbetarhustrur. SSKF:s verksamhetsberättelse 940,
s 4f, SSKF, vol B IV: , ARAB. Christina Carlsson Wetterberg hävdar att uppdelningen i fackliga och
politiska organisationer inom den tidiga arbetarrörelsen ”organisatoriskt och sakligt splittrade upp
den verklighet som för arbetarkvinnorna var ett helt”. Christina Carlsson Wetterberg, ”’…ingen
kvinnofråga existerar…’: Kvinnoorganiseringen inom den tidiga arbetarrörelsen”, Arbetarhistoria,
4- (987/988) s 4. Ylva Waldemarson, ”Får en boﬁnk se ut hur som helst? Den svenska arbetarrörelsens syn på kvinnor och lönearbete”, Arbetarhistoria, -2 (992) s 3-8.
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tober 943 tog det socialdemokratiska kvinnoförbundet initiativ till en samarbetskommitté med fackliga kvinnor för att föra en diskussion om kvinnornas
ställning i efterkrigstiden.58 Ett halvår senare hade Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Stockholms fackliga centralorganisations kvinnosektion ett diskussionsmöte om kvinnorna på arbetsmarknaden. Samarbetet motiverades med
att ”förbundet genom sin sammansättning helt naturligt kan förfalla till att se
yrkesfrågorna ur ensidig husmoderssynvinkel”.59 Disa Västberg framförde i sitt
inlägg vilka krav och önskemål hon tyckte att kvinnorna på arbetsmarknaden
borde ha när det gällde återgången till fredsförhållanden.60
Vi vill:
att lika rätt för kvinna och man till arbete under fri och öppen konkurrens genomföres i både enskild och oﬀentlig tjänst,
att samma möjligheter för kvinna som man beredes för utbildning
och omskolning till lämpligt yrkesarbete,
att principen om lika lön för samma prestation, oavsett kön, erkännes och praktiseras i såväl oﬀentlig tjänst som enskilt förvärvsliv,
att vid ofrivillig arbetslöshet rätten till beredskapsarbete och arbetslöshetsunderstöd blir lika för man och kvinna,6

I arbetarrörelsens efterkrigsprogram infördes vissa av kraven, däribland likalönsprincipen.62 Samarbetet med de fackliga kvinnorna stod i kontrast till det
spända läge som kom att råda mellan LO:s kvinnoråd och Socialdemokratiska
kvinnoförbundet mot slutet av 940-talet och det tidiga 950-talet.63
58. SSKF:s vu-protokoll, 29/0 943 § 3, SSKF, vol A II: 8, ARAB. För det nära samarbetet mellan
de politiska och fackliga kvinnorna under andra världskriget se även Nilsson 997, s 49.
59. SSKF:s styrelseprotokoll 5-7/2 944 § 3, vu-protokoll 29/2 944 § 3 Mom , protokoll från diskussionsmötet ﬁnns som bilaga till vu-protokoll 25/4 944 § 3 Mom , SSKF, vol A II: 9; SSKF:s årsberättelse 944, SSKF, vol B IV: , s 0f, ARAB.
60. Disa Västberg, ”Kvinnorna och arbetsmarknaden”, manuskript, troligen från 944 DV,
vol 2, ARAB.
6. Aktionsprogrammet ”Kvinnorna och arbetsmarknaden, troligen från 944 DV, vol 2, ARAB.
62. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram, s 5 och 25f.
63. Waldemarson 998, s 69ﬀ. Värt att notera är att Sigrid Ekendahl satt i styrelsen för SSKF:s
verkställande utskott 944. SSKF:s verksamhetsberättelser 940-947, SSKF, vol B IV: , ARAB.
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Yrkeskvinnor och husmödrar
Alva Myrdals förmåga att driva ﬂera frågor samtidigt är omvittnad, det vill säga
olika idéer som passade både hem- och förvärvsarbetande arbetarkvinnor, borgerliga husmödrar eller yrkeskvinnor.64 I en artikel från 944 betonade hon hur
osäker framtiden var för olika kategorier av kvinnor. Hon förutspådde att lottorna, husmödrarna och kvinnorna i industrin skulle svetsas samman inför krisperioden efter kriget. Hon satte ﬁngret på de ideologiska utgångspunkter som
förenade olika kvinnogrupper, nämligen att kvinnor hade en arbetsvilja och en
produktionskapacitet som krigstiden bevisat. Hon var noga med att betona att
kvinnor var en produktiv kraft, vare sig de ägnade sig åt förvärvsarbete, hushållsarbete eller frivilligt arbete. För att omfatta olika grupper av kvinnor måste hon
ge en ganska vid deﬁnition av kvinnors produktiva krafter.65
Det har tidigare framgått att det fanns vissa beröringspunkter mellan yrkeskvinnorna och husmödrarna på grund av toppkvinnorna inom riksorganisationerna. Det statliga upplysningsorganet Aktiv hushållning leddes av Karin Kock,
som uppfattade både hushålls- och lönearbetet som avgörande för folkets välfärd och därmed ekonomiskt likvärdiga, vare sig arbetet var avlönat eller inte.66
Alva Myrdal samarbetade med Husmodersförbundets ordförande Eleonor Lilliehöök. År 94 lade Husmodersförbundet fram ett eget betänkande med omslagstiteln Hem och familj i vår medborgarfostran. Det var skrivet av Alva Myrdal,
Eleonor Lilliehöök och Ulla Alm (senare Lindström) och handlade om hem och
familj i skolans undervisning samt om utbildningen för husligt arbete.67

64. Se även Pehrsson & Åkerman 983, s 99.
65. Alva Myrdal, ”Vad blir kvinnorna värda efter kriget”, s 4, AM, serie 2..2, vol 9, ARAB.
66. Niskanen 200, s 09.
67. Brita Åkerman, ”Idealism och praktiskt handlag. Om Sveriges Husmodersföreningars
Riksförbund”, i Åkerman 983, s 44f. Lövgren 993, s 78, Hultgren, s 8 och HHS 75 år, s 3. I
kvinnoföreningarnas frågebok framhölls det att förslaget om ett uppfostringsprogram för hem
och familj med barnens fostran i centrum nu understöddes av kvinnoopinionen. När fredens
nya värld planeras, s 23f.
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Eleonor Lilliehöök pekade i sin tur på de övergripande mål som förenade kvinnoorganisationerna och betonade ofta det goda kvinnoorganisatoriska samarbetet.68 Under hennes tid som ordförande (928-947) skedde en radikal omprioritering av Husmodersförbundets verksamhetsinriktning. Hon arbetade i korthet för
att modernisera hemarbetet och professionalisera husmödrarna och därigenom
göra husmödrarna till ”moderna” och samhällsengagerade yrkeskvinnor. Lilliehöök framhöll att skiljelinjen mellan hem- och yrkeskvinnor inte var lika djup i
Sverige som i övriga delar av världen och att husmodersrörelsen med åren integrerats i kvinnorörelsen. Anledningen var dess ”vidsynta och djupgående program”
som gjorde den till ”den på samhällsförbättringar mest inställda och kanske även
till den mest radikala” inom den internationella husmodersrörelsen.69
Husmodersförbundet anslöt sig på 930-talet till arbetet för ökad kvinnorepresentation och hävdade den gifta kvinnans rätt till ett fritt yrkesval, inom eller
utanför hemmet.70 Eleonor Lilliehöök ville tillvarata de förvärvs- och yrkesarbetande kvinnornas intressen, trots att hennes förening mest företrädde hemarbetande medelklasshusmödrar.7 Eleonor Lilliehöök hade en artikelserie om
den hemarbetande husmoderns problem i Husmodersförbundets medlemsblad,
som 946 samlades i en broschyr med namnet En ny tids krav.72 Gertrud Wiklund skrev i Medlemsbladet att Lilliehöök presenterade ”ett nytt tänkande” och
att ”denna nya tids krav” med största sannolikhet var ”helt nya” och ”inte så lättta att omedelbart acceptera” för det stora ﬂertalet husmödrar. Med den nya tidens krav avsågs produktionens krav på all tillgänglig reservarbetskraft, däribland medelålders husmödrar med vuxna barn.73 Redan mot slutet av kriget
stödde Husmodersförbundet de kvinnliga yrkesföreningarnas sak.
68. Eleonor Lilliehöök, ”Husmödrar i samarbete”, HHS, vol F 4: 3, RA.
69. Ibid. Lundh 944, s 0. Hultgren 982, s 62f.
70. Lundh 944, s 20. Lilliehöök 943, s 3f. Frangeur 998, s 236f.
7. Ett annat exempel är att Eleonor Lilliehöök 938-39 ville utöka Radiotjänsts kvinnokommitté med en representant för yrkeskvinnorna. Nordberg, s 327.
72. Eleonor Lilliehöök, En ny tids krav: En serie artiklar om den hemarbetande husmoderns problem, Särtryck ur Husmodersförbundets medlemsblad 946, HHS, vol B 3: , RA.
73. Gertrud Wiklund, ”Arbetet börjar”, Husmodersförbundets medlemsblad, 8-9 (946) s 3,
HHS, vol F 4: 3, RA. Se även Hirdman 989, s 93f.
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De kvinnliga yrkesföreningarnas agerande
Under 940-talet handlade de kvinnliga yrkesföreningarna gemensamt i frågan om den så kallade behörighetslagen. Denna lag utfärdades 923 och stadgade att kvinnor med viktiga undantag skulle ha samma rätt till statstjänst
som män. 939 års riksdag begärde en översyn av behörighetslagen och 943
tillsattes sakkunniga för att utreda en revision av dess undantagsbestämmelser.74 Med anledning av detta anordnade Svenska kvinnors samarbetskommitté ett diskussionsmöte, dit representanter för de egna medlemmarna och andra intresserade kvinnoorganisationer inbjöds (sammanlagt 28 föreningar).75
En kommitté tillsattes med representanter för YKR, FBF, Akademiskt bildade
kvinnors förbund, De kvinnliga kårsammanslutningarnas centralråd och SKS.
Det hela utmynnade i en skrivelse om behörighetslagens slopande och därmed
en revision av grundlagen, vilken lämnades in till de så kallade Behörighetssakkunniga 944. Dessa kunde, med Alva Myrdals formulering, ”till förmån
för kategoriska jämlikhetsbestämmelser inkassera de erfarenheter och den allmänna uppskattning av enskilda kvinnors duglighet i även högst otraditionella uppgifter, som kriget medfört”.76 På samarbetskommitténs initiativ bestämdes också att de kvinnliga yrkesföreningarna skulle bekosta en utredning
om kvinnors rekryterings- och befordringsförhållanden i statlig och kommunal tjänst. Uppdraget tillföll Ingrid Gärde Widemar och resultatet blev den
945 utgivna boken Hatt och huva: Hur stat och kommun tillämpa behörighetslagens principer.77 De kvinnliga yrkesföreningarna bestämde till slut, efter förslag från Kerstin Hesselgren, att utarbeta en skrivelse om en översyn av kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till efterkrigstiden.
Karin Kock, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren skrev en framställan, som
74. Starrin-Reindahl & Döös 956, s 39ﬀ. Se även Greta Wieselgren, Den höga tröskeln: Kampen för kvinnas rätt till ämbete, Lund 969, Frangeur 998 och Markusson Winkvist 2003.
75. Protokoll fört vid extra möte med SKS, 2/0 943 § , FBF, vol 28, RA.
76. Myrdal 944c, s 459.
77. Protokoll fört vid extra möte med SKS, 2/0 943 § 5, FBF, vol 28, RA. Gärde Widemar 945.
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undertecknades av vice ordföranden i SKS och av ordförandena i Stockholms
fackliga centralorganisations kvinnosektion, SHR, YKR, FBF, Akademiskt bildade kvinnors förbund och SKN.78
Skrivelsen, som ursprungligen var ställd till SAK, lämnades i juli 944 in
till den nya planeringskommissionen. De kvinnliga yrkesföreningarna begärde att kvinnornas arbetsproblem skulle utredas både i samband med fredskrisens speciella omställningsproblem och när det gällde kvinnornas hela situation i det moderna arbetslivet.79 Deras krav och strategier överensstämde
med kvinnosakkunnigas, vars utredningar och förslag därmed understöddes
av de många kvinnliga yrkesföreningarna och den övriga kvinnorörelsen, arbetarkvinnorna och den borgerliga kvinnorörelsen, yrkes- och hemkvinnorna.80 Kvinnoföreningarnas skrivelse refererades bland annat i Aftontidningen,
Stockholmstidningen, Hertha och Metallarbetaren.8

Sammanfattande diskussion
Alva Myrdal var under första hälften av 940-talet en ledande idégivare inom
kvinnorörelsen och i viss mån för den oﬀentliga debatten om efterkrigstidens
politik. Hon ägnade en stor del av denna tid åt föredragsturnéer och politisk
dagsjournalistik, där hon gjorde ﬂitigt bruk av diskursiva strategier för att nå
fram till en verklig demokrati, en social och ekonomisk demokrati. Alva Myr78. Protokoll fört vid extra möte med SKS, 2/0 943 § 4-5, FBF, vol 28, RA. SKS:s årsberättelser 942-45, YKR, vol Ö 5: 3; SKS:s protokoll 2/ 943, 22/9 943 § 5, 2/0 943 § 3-5, 6/ 943 §
4, 3/4 944 § 2 och § 4, YKR, vol Ö 5: , RA. YKR:s protokoll nr 87 § , 8/ 943, YKR, vol A : 3;
notis om ”SKS”, Yrkeskvinnan (riksupplaga), 4 (943) s VI, YKR, vol Ö 4 A: 2, RA.
79. Skrivelse från de stora kvinnoorganisationerna till planeringskommissionen, juli 944,
KEEP, nr 86, vol 4, RA. Skrivelsen ﬁnns även tryckt i SHR:s verksamhetsberättelse 944, s 7-26,
HHS, vol B : , RA.
80. Andra forskare har visat att de kvinnliga fackföreningarna samarbetade med den övriga kvinnorörelsen för att stärka kvinnors ställning i arbets- och samhällslivet. Se Östberg 997
och Nilsson 996, s 98.
8. ”Från pressronden” och ”Gamla spärrar måste upphävas”, Hertha, 8-9 (944) s 43 och
56-57. Kyle 979, s 42 och 99f.
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dal betonade kvinnors rätt till yrke och utbildning som en positiv faktor i
strävan att öka sysselsättningen och höja levnadsstandarden och som ett villkor för förverkligandet av (social)demokratin och välfärdsstaten. Hon menade att kriget gav unga kvinnor chansen att kvaliﬁcera sig för nya samhällskrav
och nya yrken och därigenom göra sig oumbärliga i freds- och välfärdsbygget.
Detta innebar inte en enkel anpassning av kvinnors träning och utbildning till
samhällets krav, utan betydde även att kvinnor skulle ställa krav på samhället.
Därför var Alva Myrdal angelägen om att kvinnoföreningarna skulle göra en
opinionsundersökning bland sina medlemmar och samlas till ett stort oﬀentligt möte inför efterkrigstiden. Här ﬁnns en koppling till demokrati och medborgarskap. KUM:s aktiviteter kan sättas i samband med Alva Myrdals önskan
om att initiera en ”medborgerlig vardagsdiskussion” om efterkrigsproblemen.
En sann demokrati kunde inte enbart bygga på experternas kunskaper och
åsikter.82 Frågan om kvinnornas strategier borde enligt henne överlåtas till
kvinnosakens förkämpar, medan kvinnornas efterkrigsprogram var en allmänt
medborgerlig fråga som fordrade en opinionsundersökning: Hon menade att
folket skulle staka ut de stora målen och experterna de bästa formerna.83
Att en ledande yrkeskvinna som Alva Myrdal i viss mån förde husmödrarnas talan i efterkrigsdebatten kan ses som ett led i alliansstrategin för att mobilisera kvinnorna. De ledande kvinnorna kringgick motsättningen mellan
yrkeskvinnor och husmödrar genom att parallellt driva deras intressen i den
oﬀentliga debatten. Det behövde inte ligga någon motsättning i deras olika
strävanden tycktes man resonera. I själva verket fanns en latent konﬂikt mellan yrkeskvinnornas tal om att Sverige skulle få en höjd levnadsstandard tack
vare att kvinnor var ute i arbetslivet och husmödrarnas betoning av hemarbetets stora betydelse för levnadsförhållandena i samhället. Denna motsättning
kan formuleras som två frågor: Skulle kvinnor i första hand delta i samhällsbygget som professionella förvärvsarbetande kvinnor eller kvaliﬁcerade föräldrar, hemhushållare och konsumenter? Skulle kvinnors politiska agerande
82. Myrdal 944a, s 3.
83. Myrdal 944a, s 66. Se även s 83.
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efter kriget inrikta sig på förvärvsarbetande kvinnor och deras problem eller
på hemarbetande kvinnors situation? Oenigheten bland kvinnorna blottlades
under efterkrigstiden, då bristen på arbetskraft aktualiserade frågan om kvinnans plats i samhället.84
Alva Myrdal planerade utifrån den internationella och tidstypiska idén att
kvinnosaken i första hand var en positiv insats i samhällsbygget, i andra hand
en kamp för demokratiska rättigheter. Det innebar att hon snarare argumenterade för att samhället inte hade råd att klara sig utan kvinnors arbetsprestationer och politiska tänkande än för kvinnors rättigheter i samhället. Ett tydligt uttryck för detta var att stormötet inte gjordes till ett kvinnosaksmöte i
första hand, utan även behandlade centrala politiska frågor som internationellt samarbete, skolfrågor och bostadspolitik. Kvinnor ville få vissa rättigheter i gengäld för att de medverkade till folkhemsbygget med sin kunskap och
kompetens som politiker och yrkesutövare på främst det sociala området. I
denna feminism kan man hitta reminiscenser av idén om samhällsmoderlighet och en stark betoning av kvinnors betydelse och nytta för samhället. Bakom de samhällsnyttiga motiveringarna fanns starka kvinnoemancipatoriska
syften. Denna ideologi och strategi har inom kvinnoforskningen getts benämningar som välfärds- och samhällsfeminism.85
Sociologen Margareta Lindholm har i Alva Myrdals resonemang spårat
uppfattningen att kvinnornas intressen måste sammanfalla med samhällets för
att kvinnorörelsen ska kunna uppgå i välfärdsstatens politiska organisation.86
Alva Myrdal menade att det inte fanns några avgörande ideologiska eller juridiska barriärer kvar efter att striden om yrkesrätten för gifta kvinnor avslutats
och vunnits. Det största problemet var nu att underlätta för kvinnor att förena äktenskap och moderskap med förvärvsarbete.87 För Alva Myrdal var det
främst den framväxande välfärdsstaten som rymde nya möjligheter till harmo-

84. Se Hatje 999, kap 8 och Drangel 984, s 357ﬀ.
85. Hatje 999, s 268f.
86. Lindholm 992, s 96.
87. Myrdal 944c, kap XXII.
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ni mellan lönearbete och moderskap. Välfärdsstaten behövde både kvinnornas
kompetens och arbetskraft och ett ökat barnafödande. Därför var svårigheten
att förena förvärvsarbete och äktenskap/moderskap kvinnornas och samhällets gemensamma problem. Och därför kunde kvinnorna ställa krav, men kraven skulle endast kunna tillgodoses om de tog samhälleligt ansvar och var i allians med det nya samhällssystemet.88
Alva Myrdals plattform var socialdemokratin och YKR. Yrkeskvinnorna arbetade för att kvinnor skulle få en central roll i uppbyggnaden av välfärdsstaten, både vid planeringen i de politiska och administrativa institutionerna och
i yrkesutövandet i förvaltningen (det vill säga i statlig och kommunal tjänst).
Kvinnorna skulle via behörighetslagens slopande och ökad representation i
administrationen få större möjligheter att påverka välfärdsstatens form och
innehåll. Välfärdsstaten omvandlade dessutom traditionellt kvinnliga, oavlönade arbetsuppgifter till lönearbete. Därigenom blev välfärdsstaten både mål
och medel för att öka det kvinnliga inﬂytandet i samhället.89 Men Alva Myrdal hade ännu större ambitioner än så; det fanns uppgifter även på det tekniska och utrikespolitiska området, menade hon.
När Alva Myrdal talade om Sverige i termer av ”vår förträﬄiga, kanske förebildliga, demokratiska miljö”90 och om att svenskar ”med sin sällsynta klokhet
och sin erfarenhet av demokrati” skulle vara med och ”göra det internationella
samhället demokratiskt” och demokratisera andra länder9 var det just konturerna av en socialdemokratisk och ”kvinnovänlig” socialpolitisk statsform hon såg
framför sig – ”Modell Sverige”. Statsvetaren Patrik Hall har visat att nationella
föreställningar vid denna tid började få tydliga förbindelser till socialdemokratin
och folkhemmet. Folkhemsnationalismen hade sin förankring i hemmet, i relationen mellan stat, industri och vetenskap och i ett demokratiskt medborgar88. Lindholm 992, s 96ﬀ.
89. Rönnbäck 996, s 24, 40 och 43f.
90. Myrdal 944a, s 43.
9. Myrdal 942a, s 76 och 8 (citat). Myrdal 944b, s 3.
92. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler, Stockholm
2000, s 258ﬀ.
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skap som omfattade hela folket.92 Det Alva Myrdal gjorde var att försöka få med
kvinnor som yrkesarbetare i efterkrigstidens demokratiska folkhemsbygge. Provet på ett lands demokratiska hållfasthet gavs bäst av vilka slutsatser som drogs i
fråga om kvinnornas problem och kvinnornas frigörelsesträvanden.93

93. Se även Overud 2005, s 24f.

230

8. Sammanfattande slutdiskussion
Frågan om vilken betydelse andra världskriget haft för genusordningen i samhället har behandlats både grundligt och genomgripande i ett överväldigande
antal internationella studier. I Sverige har denna fråga ända till helt nyligen
knappast studerats alls.2 Trots att Sverige var ett neutralt och icke-krigförande
land visar utvecklingen i Sverige under beredskapstiden vissa likheter med den
i de krigförande länderna. Behovet av arbetskraft ökade starkt inom näringsområden som var viktiga för folkförsörjningen och försvarsberedskapen. Samtidigt minskade de periodvis mycket omfattande inkallelserna tillgången på
manlig arbetskraft. Den kvinnliga arbetskraften efterfrågades i större utsträckning och fördelades på ﬂer arbetsområden än före krisen. Efter kriget skapade
högkonjunkturen stor efterfrågan på arbetskraft. Vid övergången från krigstill fredstillstånd debatterades olika vägval och alternativ ifråga om kvinnors
arbete och genusarbetsdelningen i samhället.
Denna avhandling har undersökt förhållandet mellan kvinnorörelse, stat
och arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget och i vad
mån denna tid kan karakteriseras som ett formativt skede i fråga om genusrelationerna. Syftet har varit att undersöka kvinnors strategiska agerande för att
påverka den statliga arbetsmarknadspolitiken i Sverige 939-947. De begränsningar som kringskar och de möjligheter som vidgade kvinnors handlingsut. Se avsnittet ”Internationell forskning” i inledningskapitlet.
2. År 2005 kom avhandlingen I beredskap med Fru Lojal av Johanna Overud. Se vidare avsnittet ”Forskningsläge” i inledningskapitlet.
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rymme har uppmärksammats. Fanns det utökade möjligheter att skjuta fram
kvinnors positioner på arbetsmarknaden och därigenom rucka på rådande genusmönster? Centrala begrepp som har knutits till kvinnors politiska handlande är ”statsfeminism”, ”organisatoriska strategier”, ”diskursiva strategier”
och ”medborgarskap”. Det övergripande begreppet har varit statsfeminism,
vilket handlar om ett kvinnligt aktörsperspektiv – en grupp elitkvinnor med
en bas i staten och en annan i kvinnorörelsen. Dessa kvinnor var Disa Västberg och kvinnorna i SAK:s rådgivande kvinnogrupp, kvinnosakkunniga, Alva
Myrdal och Karin Kock. De företrädde ett långsiktigt målinriktat tänkande
om kvinnors integrering i stats- och arbetslivet.
I avhandlingen analyseras kompromisser, förhandlingar och utredningar som
gällde planering och tillvaratagande av den kvinnliga arbetskraften. De relationer som fokuseras är dels de inom staten mellan kvinnosakkunniga och Karin
Kock och deras förhållande till SAK och planeringskommissionen, dels förhållandet mellan kvinnorörelsen och staten, dels relationer inom kvinnorörelsen.
Olika intressen och strategier bröts här mot varandra och kunde skära tvärs igenom kvinnorörelsen och staten. Gemensamt för kvinnorörelsen i sin helhet var
dock kraven på en mer aktiv planering från statens sida ifråga om den kvinnliga arbetskraftens användning.

Staten
Denna avhandling har visat på de intressemotsättningar som kom till uttryck
mellan kvinnosakkunniga och SAK, under ledning av Arthur Thomson, ifråga om planering och utnyttjande av kvinnlig arbetskraft under krigsåren och
kort därefter. SAK ansåg att kvinnosakkunnigas arbete enbart skulle ta fasta på
de kortsiktiga arbetskraftsproblem som den nationella krissituationen orsakade, medan kvinnosakkunniga menade att man även borde inrikta arbetet på
långsiktiga arbetsmarknadsfrågor för kvinnor. Dessa skilda sätt att tänka och
förstå ett problem hade sitt ursprung i skilda synsätt på kvinnors arbete.
Kvinnorna i SAK representerade de yrkes- och förvärvsarbetande kvinnornas intressen och såg i beredskapssituationen en chans att förverkliga kvinnors
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ekonomiska likaberättigande med män. De hade tre strategier för att förändra
genusarbetsdelningen: en professionaliseringsstrategi, en brytarstrategi och en
statsfeministisk strategi. Professionaliseringsstrategin syftade till att uppvärdera traditionellt kvinnligt arbete, såväl status- som lönemässigt. Brytarstrategin
handlade om att öppna nya möjligheter för kvinnor att lämna utpräglade låglöneyrken och få tillgång till bättre betalda arbeten inom traditionellt manliga
yrkesfält. Den statsfeministiska strategin hade till syfte att bana väg för kvinnor på nya yrkesområden vid sidan av de traditionella manliga yrkena.
Under beredskapstidens nationella samling drev de framför allt brytarstrategin och krävde en statligt organiserad plan för att avskaﬀa löneskillnaderna mellan män och kvinnor, bryta genussegregationen inom utbildningen och bredda
ﬂickornas yrkesval. De ﬁck dock inget gehör hos SAK, som i stället fortsatte sitt
samarbete med frivilligorganisationen Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté (KBK). Från statens sida fanns inga färdiga planer för hur det kvinnliga ersättningsarbetet skulle se ut och i brist på statliga initiativ kom KBK att spela en
central roll. SAK:s högsta ledning uppmuntrade att frivilligkvinnorna gjorde sådant som staten annars skulle ha varit tvungen att göra. Det var en ekonomisk
fråga. För staten hade det varit kostsamt att arbeta upp en sådan organisation.3
År 942 hårdnade arbetsmarknadsläget och det uppstod en allt större brist
på arbetskraft. Det gjorde att kvinnors arbetskraft mobiliserades mer planmässigt, vilket även påverkade kvinnosakkunnigas arbete. De ﬁck ta itu med kortsiktiga frågor av ett mer akut slag. Kvinnosakkunniga såg även möjligheter i den
kortsiktiga lösningen av arbetskraftsproblemet. I Sverige, liksom i många andra länder, gjorde kvinnor inbrytningar på typiskt manliga arbetsområden. Det
gick inte längre att säga att detta var en typ av arbete som kvinnor inte klarade
av, ibland tycks den kvinnliga arbetskraften till och med ha bedömts som mera
lämplig än den manliga. Kvinnosakkunniga argumenterade för att kvinnor i
stort sett hade samma förutsättningar och möjligheter som män att lära sig traditionellt manliga yrken. De pekade på erfarenheterna från de krigförande länderna, från yrkeskurser för utbildning av kvinnlig verkstadspersonal och indu3. Overud 2005, kap 2-3.
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striföretag som använt kvinnliga arbetare. Dessa visade enligt dem att kvinnor
var mycket lämpliga även för kvaliﬁcerat arbete inom olika rustningsindustrier.
Med dessa argument och hänvisningar underbyggde kvinnosakkunniga kravet
på att kvinnor skulle ha samma rätt och möjlighet till yrke och utbildning som
män. Vid yrkesrekryteringen var det personliga förutsättningar, erfarenheter och
kvaliﬁkationer som skulle avgöra, inte kön. Den stora efterfrågan på kvinnlig arbetskraft under kriget kunde också bana väg för socialpolitiska åtgärder för att
stimulera till ett ökat kvinnligt förvärvsarbete.
När kvinnosakkunniga i februari 943 ﬁck i uppdrag av SAK att utreda frågor kring kvinnors arbetsuppgifter efter kriget tog de chansen att dra upp både
en kortsiktig och långsiktig efterkrigsplanering för att tillvarata kvinnors arbetskraft. De framhöll att de måste få utnyttja erfarenheterna från beredskapstiden i Sverige, men också ta lärdom från de krigförande ländernas erfarenheter. SAK begränsade dock utredningen till att enbart omfatta de kortsiktiga
arbetslöshetsproblem, som krigsslutet befarades medföra. Kvinnosakkunniga
tog i sitt arbete ändå fasta på mer långsiktiga åtgärder i form av vidgade utbildnings- och arbetsfält för kvinnor.
Efterkrigsplaneringen syftade till att undvika en väntad efterkrigsdepression. I detta läge uppfattades en planering för nya kvinnoyrken som en mera
framkomlig väg för kvinnor än en planering för att få in kvinnor på traditionellt manliga yrken. I den statliga arbetsmarknadspolitiken kom frågan om
kvinnors tillträde till så kallade manliga yrken och principen om likställighet i
fråga om rättigheter i andra hand. Viljan att skydda lön och arbetstillfällen för
återvändande manliga arbetare kom i första hand.
Kvinnosakkunniga upplevde antagligen att de av lojalitet mot det socialdemokratiskt dominerade SAK måste samarbeta för att kontrollera arbetsmarknaden
och undvika konkurrens mellan manliga och kvinnliga löntagare om arbetstillfällena utanför hemmet, särskilt i kristider. Genom att inrikta sig på nya yrken
minskade de risken för att män och kvinnor på arbetsmarknaden konkurrerade med varandra på ett sätt som till slut kunde leda till sämre löner och villkor
för alla. Under den för Sverige så kritiska beredskapstiden blev det en tvingande
nödvändighet att formulera alla politiska alternativ inom ramen för samförstån234
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dets och arbetsfredens nationella överideologi. Här kan man fråga sig hur det
såg ut med kvinnosakkunnigas lojalitet. Gällde den i första hand partiet/staten/
nationen eller kvinnorörelsen? Frågan är inte så enkel att besvara. SAK:s sakkunniga måste vid utarbetandet av sina strategier ta hänsyn till att kvinnorörelsens
olika organisationer representerade skilda ideologier, vände sig till olika målgrupper och hade olika intressen. Det andra alternativet, brytarstrategin, skulle
inte endast ställa kvinnor mot män, utan också hemmafruar mot förvärvsarbetande kvinnor. Det strategivalet riskerade att skärpa motsättningen mellan husmödrar och yrkeskvinnor. Denna skiljelinje skar tvärs igenom samhällsklasserna
och delade många organisationer i två fraktioner. Ytterst hängde en sådan konﬂikt samman med den rådande genusordningen i samhället och kvinnosakkunniga sökte i sitt strategival undvika den.
Idén om att planera för välfärdsstaten och för nya kvinnoyrken hade också en förankring bland manliga aktörer i den socialdemokratiska ledningen.
Det var ett förslag som ﬁnansminister Ernst Wigforss och socialminister Gustav Möller kunde skriva under på. Som även andra forskare påpekat var det
mycket viktigt att samarbeta med och förankra strategierna hos ”nyckelmän” i
politiken och byråkratin, där kvinnor var underordnade män.4
I krigets slutskede ägnade planeringskommissionen stor uppmärksamhet
åt den förväntade efterkrigskrisen. Karin Kock var en av dess ledande aktörer
och drev i sitt arbete de långsiktiga kraven på större yrkesrörlighet för kvinnor och en uppluckring av genusarbetsdelningen. Dessa principer och krav
togs upp i ett betänkande om utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor från
945. Däremot ﬁck hon inte igenom kraven på en långsiktig planering för den
kvinnliga arbetskraftens användning.
Eftersom det inte uppstod någon arbetslöshet, tvärtom brist på arbetskraft,
genomförde socialdepartementet och SAK ett ﬂertal inventeringar av de arbetskraftsreserver som fanns i landet (gifta kvinnor, arbetshandikappade, äldre).
Dessa utredningar skulle visa att arbetskraftsreserverna i Sverige inte räckte till
för att lösa den akuta arbetskraftsbristen inom verkstadsindustrin. Därmed ﬁck
4. Nilsson 996, s 99ﬀ. Florin & Nilsson 2000, s 35f och 79f.
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förslaget om en arbetskraftsinvandring ökad tyngd. I januari 947 lämnade Nils
Kellgren från SAK en rapport om vissa aktuella kvinnoarbetsmarknadsfrågor.
Syftet med denna rapport var bland annat att föreslå åtgärder för att rekrytera ﬂer kvinnor till arbetsmarknaden. Kellgren hade ett kortsiktigt perspektiv på
kvinnors arbete och utgick från den rådande genusarbetsdelningen att kvinnors
arbete främst gällde hemarbete eller husligt arbete. När hans rapport remitterades till kvinnosakkunniga framkallade detta en konﬂikt mellan SAK och kvinnosakkunniga. De blev mycket provocerade av att Kellgren enbart förespråkade
åtgärder för att lösa bristen på huslig arbetskraft i en tid då allt tycktes möjligt.
Industrin ropade på kvinnors arbetskraft och välfärdsbygget satte ny fart. Kvinnosakkunnigas förslag till lösning på arbetskraftsbristen var att med olika former av oﬀentliga åtgärder stärka kvinnors ekonomiska medborgarskap. Det nya
var att de framhöll att männen borde arbeta mer i hemmen, medan kvinnorna
skulle ut på arbetsmarknaden.

Kvinnorörelsen
Avhandlingen har visat att kvinnoorganisationerna bildade allianser och nätverk
över klass-, organisations- och partigränser för att mobilisera sina medlemmar
och påverka den statliga efterkrigs- och beredskapsplaneringen. Den komplexa
och mångtydiga idén om det så kallade fulla medborgarskapet utgjorde grunden
för denna mobilisering och det man kallar ”kvinnointressen”. Den kvinnliga elitens strategier var framför allt diskursiva och handlade om att skaﬀa sig makt
över den oﬀentliga samhällsdebatten. Den gjorde sig till språkrör för kvinnorna
och försökte vinna gehör för en kvinnovänlig tolkning av samhälleligt relevanta
problem. Kvinnointressena länkades till social- och arbetsmarknadspolitik och
nationella spörsmål, som även angick män och samhället i stort.
Kvinnoorganisationernas agerande riktade sig till både kvinnor, män och
staten. Som företrädare både för staten och kvinnorörelsen hamnade kvinnosakkunniga i centrum för den könskonﬂikt som kom till uttryck i fråga om
planering och tillvaratagande av kvinnlig arbetskraft under kriget. De klämdes
mellan olika intressen, dels inom kvinnorörelsen, dels inom staten.
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Organisatoriska strategier
Inför hotet av det andra världskriget startade de kvinnliga frivilliga försvarsorganisationerna en riksomfattande organisation för arbetsmarknaden, KBK. Denna
organisation blev viktig som pionjär i krispolitiken genom att ta initiativ, som
övertogs av det oﬀentliga i takt med att krisförvaltningen byggdes upp. Den
öppnade myndigheternas ögon för behovet av en planering när det gällde beredskap för en mobilisering av kvinnors arbetskraft. Den förde upp nya frågor
på den politiska dagordningen, påverkade opinionen och ﬁck status som remissinstans och representant i enstaka kristidsorganisationer. Kvinnor av olika partifärg delade åsikten att den nystartade paraplyorganisationen var betydelsefull på
grund av dessa orsaker. De borgerliga och försvarsvänliga tillskyndarna av KBK
ville gå ett steg längre. De såg den egna organisationen och verksamheten som
en alternativ variant till krisförvaltningen och krispolitiken och hade inget intresse av ett pågående socialdemokratiskt hegemoniskapande projekt. Tvärtom
såg de möjligheter till en demokratisering av krispolitiken genom strategier för
decentralisering och mera ﬂexibla ledningsstrategier.
För kvinnosakkunniga, som kan ses som ett slags socialdemokratiskt alternativ till KBK, skapade detta ett dilemma. Hur skulle de balansera mellan å ena
sidan parti- och statslojaliteten och å andra sidan lojaliteten och solidariteten
mot kvinnorörelsen? Samtidigt som de via KBK utövade påtryckningar på den
mansdominerade krisförvaltningen så tvingade det socialdemokratiska partiets centraliseringssträvanden dem att ta avstånd från tongivande beredskapskvinnors önskan om en mer decentraliserad förvaltningsverksamhet med eget
beslutsfattande. Genom att kvinnorna i stort sett var utestängda från de ansvariga krisorganen var det framför allt de som missgynnades av beslutscentralisering och inkorporering av KBK:s arbete i ordinarie förvaltningsverksamhet.
Frivilligarbetets karaktär och innehåll skapade också en konﬂiktfylld situation mellan KBK och kvinnosakkunniga. I första hand rörde det sig om tillfälligt, mindre kvaliﬁcerat och obetalt arbete på traditionellt kvinnliga verksamhetsområden. Det avvisades därför från en ren kvinnosakssynpunkt, som
sade att vägen till frigörelse gick genom ett mer kvaliﬁcerat arbete som kräv-
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de utbildning och gav ekonomisk självständighet. De socialdemokratiska yrkeskvinnorna upplevde frivilligt arbete kopplat till kvinnor som ett påtagligt hot mot särskilt gifta kvinnors ekonomiska medborgarskap, samt de egna
strävandena att professionalisera kvinnoarbetet och lyfta det utbildnings- och
lönemässigt. För försvarsvänliga kvinnor på den borgerliga kanten uppfattades däremot frivilligarbetet som ett viktigt inslag i samhällsarbetet vid sidan av yrkesarbetet – till gagn för kvinnorna, staten och nationen. Med detta för ögonen framstår kvinnors frivillighet för landets beredskap delvis som
ett påtvingat samarbete under exceptionella förhållanden.5 Kvinnosakkunnigas marginaliserade ställning i det socialdemokratiskt dominerade SAK gjorde
att de måste använda sig av alternativa kanaler för att göra sig hörda.
Johanna Overud menar att beredskapssituationen orsakade en tillfällig förskjutning åt den borgerliga och försvarsvänliga delen av kvinnorörelsen, eftersom det politiska initiativet i kvinnorelaterade krisfrågor låg hos KBK.6 Denna omdeﬁniering av den traditionella kvinnorörelsen varade fram till 942/43.
När efterkrigsplaneringen tog fart försköts det kvinnopolitiska initiativet snarast till Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor (KUM), som
i stort sett bestod av samma kvinnoföreningar som KBK. Arbetet i KUM präglades till stor del av fredskvinnorna på vänsterkanten. Precis som de socialdemokratiska kvinnorna tvingats in i KBK för att bevisa sitt nationella engagemang
måste nu de borgerliga kvinnorna ansluta sig till KUM för att visa sitt internationella engagemang. Kvinnors mobilisering i KUM var en alternativ väg som
ökade möjligheterna att delta i och påverka efterkrigsdiskussionerna. I ledande kvinnokretsar fanns en utbredd uppfattning om att krisperioden efter kriget antingen kunde medföra ett reaktionärt bakslag för kvinnor eller ett nytt
demokratiskt genombrott. Samtidigt försatte det tvärpolitiska samarbetet de
borgerliga kvinnorna i en intrikat situation, eftersom det var en tid präglad av
den ideologiskt viktiga planhushållningsdebatten.
Överlappande medlemskap och enighet i grundläggande frågor formade
basen för allianser bland grupper av kvinnor. Kravet på kvinnors rätt till förvärvsarbete blev redan under 930-talet vedertaget inom kvinnorörelsens topp
5. Jfr Overud 2005, s 02.
6. Overud 2005, s 99.
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och kvinnorna skapade genom arbetet i Kommittén för ökad kvinnorepresentation en bärande samsyn om rätten till politiskt inﬂytande – ett krav sedan
länge framfört av kvinnorna. Krav på socialpolitiska åtgärder som gjorde det
möjligt för kvinnor att kombinera äktenskap, moderskap och förvärvsarbete
förenade olika kvinnoorganisatoriska grupperingar, även om de sällan kunde
samla sig bakom konkreta politiska krav. Dessa frågor förbereddes och förankrades på gräsrotsnivå genom en opinionsundersökning bland kvinnoorganisationernas medlemmar så att ledande kvinnor skulle kunna åberopa kvinnoopinionen för att hävda sina intressen.7
Partipolitiseringen, som ökade under denna period, försvårade dock kvinnornas samarbete. Klassklyftorna underströks genom partitillhörigheten. Högerkvinnorna ville inte medverka till en opinionsundersökning, där majoriteten
av de utfrågade kvinnorna räknades till arbetarklassen. Den politiska rivaliteten
kvinnorna emellan stoppade även planerna på att utarbeta ett kvinnoföreningarnas efterkrigsprogram och grunda en fast samarbetsorganisation genom sammanslagning av KUM och Kommittén för ökad kvinnorepresentation (KÖK). De
borgerliga kvinnorna ville inte gå med på ett förslag, där makten centraliserades till en liten kvinnogrupp bestående av några av socialdemokratins starkaste
namn. Därtill fanns ett inslag av konkurrens om hur kvinnosaksarbetet skulle
bedrivas mellan den äldsta och borgerliga kvinnoorganisationen FBF, som hade
minskande medlemssiﬀror och det nya, medlemsstarka Yrkeskvinnors samarbetsförbund (YSF) med starka socialdemokrater i ledningen.
Våren 945 ordnades det som kallades ”Kvinnoföreningarnas stormöte”.
Det var en protest mot att de expertkommittéer som tillsattes för att förbereda freden inte tillvaratog kvinnors intressen. Det handlade om att stärka legitimiteten för kvinnor som en politiskt relevant intressegrupp i ett alltmer korporativt samhälle - både i egenskap av kvaliﬁcerade lönearbetare, husmödrar
och konsumenter. Det fanns också många områden där kvinnorna borde samla sig kring ett gemensamt mål, till exempel när det gällde den kvinnliga arbetskraftens användning vid omställningen till fredsproduktion.
7. Jfr Norrbin 2004, s 270. Riksdagskvinnorna försökte skapa legitimitet för att företräda
Sveriges kvinnor genom att hänvisa till kvinnoopinionen och kvinnorörelsen.
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Diskursiva strategier
Avhandlingen har framför allt uppmärksammat vilka diskursiva strategier
Alva Myrdal använde sig av för att stärka kvinnors ekonomiska medborgarskap. Hon hade stort inﬂytande i kraft av både sin person, sin position och sitt
internationella nätverk. Under beredskapstidens första hälft länkades kvinnors krav på ekonomiskt likaberättigande samman med den nationella säkerheten. I en skrivelse till SAK från YKR framhöll Alva Myrdal hur problematiskt
det var att utnyttja kvinnlig arbetskraft under rådande genusförhållanden på
arbetsmarknaden och i hemmen. SAK borde väga in detta vid övergången från
freds- till krigsförhållanden och arbeta för att kvinnor i växande grad kom in
på mansdominerade områden.
När efterkrigsplaneringen tog fart 942/43 knöts kvinnors ekonomiska likaberättigande snarare till välfärdsstatens behov av kvaliﬁcerad arbetskraft. En
expansion av nya verksamhetsområden skulle skapa nya yrken och professionella utrymmen för kvinnor. Alva Myrdal var en av de främsta förespråkarna
för att utöka det statliga socialpolitiska ansvaret och deﬁniera en plats åt kvinnor inom den välfärdsstatliga politiken och byråkratin. Välfärdsstaten skulle
som genom ett trollslag bryta kvinnors underordning i politiken, på arbetsmarknaden och i familjen. Alva Myrdal argumenterade för att välfärdssamhället inte hade råd att klara sig utan kvinnors arbetsprestationer och politiska
insatser. Därmed tonade hon ner kraven på kvinnors rättigheter i samhället.
Hon poängterade ofta att Sverige inte kunde få ett folkhem förrän det fanns
välkvaliﬁcerad arbetskraft att tillgå och motiverade oﬀentliga åtgärder för att
lösa kvinnors svårigheter att kombinera förvärvsarbete och äktenskap/moderskap med att välfärdsstaten både behövde kvinnornas kompetens och arbetskraft och ett ökat barnafödande.
Kvinnoaktivister från olika politiska läger rörde sig i en slags internationell
samtida överideologi, där begrepp som välfärd, fred och demokrati bildade en
ram att arbeta inom och som man kunde koppla ihop kvinnoemancipationen
med. Inte minst i en svensk kontext hade idégodset genomslagskraft. Krigsåren
visade tydliga tecken på att människors välfärd bara kunde byggas i demokra-
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tiska, icke-fascistiska stater, som inte befann sig i krig. I Sverige hade den nationella enigheten och uppoﬀringarna i mycket hög grad förknippats med försvaret av folkhemmet och demokratin.8 Freden, välfärden och demokratin var ett
tankepaket som retoriskt och strategiskt kunde ge ett politiskt svängrum för dels
Sverige i världen och dels arbetar- och kvinnorörelsen i Sverige. Inte minst hos
Alva Myrdal kan man urskilja en riktlinje för planeringen av det framtida samhället som gick ut på att göra svensk välfärdspolitik till en internationell föregångare i ett jämlikhetsavseende, såväl mellan klasserna som mellan män och
kvinnor. Hon agerade för att få svenskarna att betrakta kvinnofrågan som något
som angick hela samhället och i hennes tänkande kan man urskilja ett embryo
till den nationalistiska idén om Sverige som ”världens mest jämställda land”.
Under 940-talet rådde retorisk konsensus om att full sysselsättning och socialpolitiska strävanden var faktorer som underlättade demokratins utveckling.9
Det var övergripande samhällsmål som olika grupper och aktörer måste förhålla sig till i efterkrigsdiskussionerna. Inom kvinnorörelsen fördes en livlig debatt
om kvinnors möjligheter att integreras i det återupptagna folkhemsbygget efter
andra världskriget och om deras betydelse för detta demokratiska samhällsbygge. Yrkeskvinnornas representanter såg kvinnors rättigheter och möjligheter till
förvärvsarbete som ett nödvändigt led i strävan efter ökad sysselsättning och högre levnadsstandard och därmed som ett villkor för att bygga upp folkhemmet
och demokratin. Husmödrarnas företrädare betraktade däremot hushållsarbete
och barnavård som något nödvändigt för människors välfärd och därmed som
en ekonomiskt värdefull aktivitet, oavsett om arbetet var betalt eller inte. Som
ledare för en mångfacetterad och heterogen kvinnorörelse gjorde kvinnor som
Alva Myrdal, Eleonor Lilliehöök och Karin Kock sig till språkrör för båda dessa
tolkningar av ”kvinnors uppgift”. De tog sig förbi konﬂikten mellan yrkeskvinnor och husmödrar (och mellan kvinnliga yrkesutövare av lägre och högre grad)
8. Nybom 989, s 9. Molin 974.
9. I dag visar centrala statsvetenskapliga teorier och undersökningar om demokratisering att
stigande levnadsstandard och ekonomisk utveckling har betydelse för demokratins framväxt och
konsolidering. Demokratisering gynnas särskilt av ekonomisk utveckling som konkret förbättrar
levnadsvillkoren för de breda folklagren. Se Lauri Karvonen, Demokratisering, Lund 997, kap 2.
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genom att driva rätten att arbeta var man ville och i det yrke man ville. Med yrke
avsågs alla yrkesgrupper inklusive husmodersyrket. Syftet med att baka in alla
dessa sinsemellan olikartade uppgifter i begreppet ”yrke” var att skapa en bred
och samlad kvinnoﬂank inför efterkrigstiden. Denna undanmanöver var framför allt av ett retoriskt slag, samtidigt som det fanns en samsyn bland toppkvinnorna oavsett vilka organisationer de representerade.

Det ”fulla” medborgarskapet
Kvinnoaktivister krävde fulla medborgerliga rättigheter, inte bara formellt utan
även reellt. De motiverade det främst inte av ren individualism, utan med att
de kände samhällsansvar. Kvinnosakens kvinnor hade använt ordet plikt i sin
retorik ända sedan 800-talet och detta uttryckssätt verkar ha förstärkts av beredskapsandan. Detta hade också sin grund i uppfattningen att man i en ny situation, där kvinnor var formellt jämställda med män i politiken och i familjen, måste ta ett större politiskt ansvar för samhällsutvecklingen.
Det fanns en tydlig koppling mellan medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Kvinnors strategier för att utverka sitt medborgarskap var att utföra ”samhällsnyttig” verksamhet, vilket även tidigare forskning visat.0 Men det rymdes
en ﬂora av motsättningar inom kvinnorörelsen om hur innehållet i medborgarskapet skulle se ut och vad för typ av arbete som ansågs vara lämpligt för kvinnor i krig och fred. Det fulla medborgarskapet handlade om aspekter knutna
till både det politiska och det ekonomiska medborgarskapet. Var skulle kvinnor
som medborgare delta i landets försvar: i ren militärtjänst, i hushållnings- och
hemarbete, i frivilligt hjälparbete eller i krigsproduktion? Hur skulle kvinnors
rättigheter påverkas av de olika samhällsnyttor de ansåg sig kunna bidra med?
De spänningar som fanns mellan försvarsvänliga KBK-kvinnor och socialdemokratiska yrkeskvinnor när det gällde obetalt frivilligarbete kontra betalt yrkesarbete är ett tydligt uttryck för olika syn på kvinnors medborgarskap.
Genom de korporativa tendenserna i samhällsutvecklingen betonades ofta
yrke (inklusive husmodersyrket) och utbildning som instrument för att stärka
kvinnors medborgerliga ställning. Det kvinnliga medborgarskapet knöts till
0. Björk 999, s 296. Hatje 999, s 268f. Overud 2005, s 7.

242

Sammanfattande slutdiskussion
kvinnor som professionella lönearbetare, mödrar eller husmödrar. Enigheten
var också stor om att kvinnor skulle bryta sig loss från familjelivets snävare sfär
och engagera sig politiskt och ta ett demokratiskt medansvar för de gemensamma samhällsproblemen. Däremot hade kvinnan att välja mellan hemarbete och förvärvsarbete - eller både och. Även om det fanns ett brett stöd för
kravet på kvinnors rätt till lönearbete i ledningen för kvinnorörelsen fanns det
ingen gemensam målsättning att alla kvinnor skulle arbeta utanför hemmet,
det vill säga få ett ekonomiskt medborgarskap på samma villkor som män.
För det ekonomiska medborgarskapet var det betydelselöst om hemmafruarna skulle göra hushållsarbetet till ett fulländat yrke. De kunde ändå inte räkna
med egna arbetsinkomster, som gav dem ekonomiskt oberoende. Med facit i
hand kan vi idag konstatera att dessa försök att professionalisera hemarbetet
och likställa det med andra yrken har misslyckats. Tidigare forskning har belyst sambandet mellan förvärvsarbete och politiskt medborgarskap.
Samtidigt var rätten till lönearbete mer framträdande än vad tidigare historieskrivning om kvinnors professionaliseringssträvanden i och för hemmen
under perioden ger sken av.2 Jag har kunnat anknyta till och tillföra ytterligare
iakttagelser till den forskning som visat att de yrkesarbetande kvinnorna och
deras organisationer och sociala nätverk stärkte greppet om kvinnornas politik.3 KUM bestod av både politiskt skilda och klassmässigt olika sammansatta kvinnoorganisationer, medan de ledande kvinnorna utgjorde en medelklasselit. Dessa kvinnor delade viljan att tillvarata de förvärvs- och yrkesarbetande
kvinnornas intressen, trots att majoriteten av de organiserade kvinnorna var
husmödrar och hemarbetande. Karin Kock, Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren författade 944 en skrivelse till planeringskommissionen, där de begärde
att kvinnornas hela situation i arbetslivet skulle utredas. Denna skrivelse var
undertecknad av ledarna i en rad kvinnliga yrkesföreningar, inklusive Husmodersförbundet. År 945 såg också en ny förening sitt ljus när Yrkeskvinnors
riksförbund och Svenska kvinnors samarbetskommitté slogs samman och bildade YSF. Kravet på ökat deltagande i politiken samt rätten till utbildning och
. Se avsnittet ”Medborgarskap” i inledningskapitlet.
2. Se till exempel Hirdman 989 och Lövgren 993.
3. Östberg 997, del 2. Frangeur 998.
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kvaliﬁcering dominerade trots allt den samlade kvinnorörelsens agenda. Detta
var gamla krav som kvinnorörelsen drivit ända sedan slutet av 800-talet.
Alva Myrdal var av uppfattningen att kvinnors kompetens och lämplighet
som politiker och yrkesarbetare på sociala områden särskilt skulle tillvaratas i
uppbyggnaden av det nya samhället. Kvinnors uppgifter skulle inte avgränsas till
vissa yrkes- och politikområden, men det gällde att handla strategiskt och ta ett
steg i sänder. Kvinnoföreningarnas program i samband med stormötet 945 ger
tydliga besked om vilka områden som ansågs viktiga för kvinnor, eller som kvinnor ansågs särskilt kunniga i. Dessa omfattade bostadsfrågan, internationella frågor, skol- och uppfostringsfrågor. Det var i hög grad knutet till dagsaktuella frågor i den freds- och välfärdspolitiska debatten, som kvinnor traditionellt kände
till och medverkade i. Strategivalet hade sin utgångspunkt i idén om samhällsmoderlighet, som sedan länge varit en viktig ingrediens i den samlade kvinnorörelsens argumentation för ökat kvinnligt förvärvsarbete och politiskt inﬂytande,
en idé som också fungerat som en feministisk drivfjäder i den välfärdsstatliga utvecklingen.4 Många kvinnor bidrog därmed, utifrån sin underordnade position
i den samhälleliga genusordningen, till att forma ett särskilt kvinnligt medborgarskap grundat på deras förmodade genusspeciﬁka förutsättningar och lämplighet för social omsorg. Vidare medverkade de till att lägga grunden för en genusarbetsdelning som bestått under lång tid.5 Samtidigt banade strategivalet i
förlängningen väg för kvinnors intåg i politiken och på arbetsmarknaden, som
tidigare forskning beskrivit.6 Kvinnor kunde få både sociala, ekonomiska och
politiska rättigheter med den framväxande välfärdsstatens åtaganden.
Den politiska sidan av det fulla medborgarskapet var den mest förenande
faktorn för de ledande kvinnorna. KBK:s och KUM:s olika aktiviteter hade ett politiskt mobiliserande och medborgerligt syfte. Genom sin verksamhet bedrev en
4. Se till exempel Lindholm 990; Koven & Michel 993; Bock & Thane 99; Olive Banks,
Faces of feminism: A study of feminism as a social movement, Oxford 98, kap 9; Hatje 999; Rönnbäck 2004, kap 9; Manns 997; Bergman 2003.
5. Se till exempel Bergman 2003, s 22 och 352; Evertsson 2002; Norrbin 2004; Wängnerud
998; Mikael Sjögren, ”Statsrådet och genusordningen – Ulla Lindström 954-966”, Historisk
tidskrift,  (2003) s 5-28.
6. Norrbin 2004, s 264f. Florin & Rönnbäck 200, s 27.
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elit av kvinnliga medborgare i praktiken en slags skola i demokrati och medborgarskap för kvinnor. Den medborgerliga uppfostran var sedan lång tid tillbaka
ett viktigt inslag i kampen för fullvärdigt medborgarskap i kvinnorörelsen.7 Arbetet i KBK och KUM var också en uppvisning av kvinnors kollektiva ansvarstagande för utformningen av beredskaps- och fredssamhället, något som syftade
till att stärka kvinnors representation i elitpolitiken. Slutligen var kvinnors kollektiva organiserande och handlande ett mål i sig, ett sätt för kvinnor att uppfylla sina medborgerliga skyldigheter och tillvarata sina rättigheter.

Internationell förankring
Ett förhållande som hade förtjänat att utvecklas är den internationella förankringen hos både husmödrarnas och yrkeskvinnornas organisationer och att de
sökte tillämpa de råd de ﬁck via sina anglosaxiska kontakter. Även den brittiska kvinnorörelsen strävade efter att förena olika synsätt på kvinnors samhällsuppgift och att driva de förvärvsarbetande kvinnornas intressen jämsides med
husmödrarnas och mödrarnas. Alison Oram har visat att man gjorde tydliga
försök att rikta sig till och få bukt med motsättningar mellan olika feministiska riktningar, särskilt i betoningen av kvinnors ökade politiska deltagande.8
De diskursiva strategier som framför allt Alva Myrdal använde sig av hade utarbetats av den internationella federationen av yrkeskvinnor, där hon hade en
framträdande roll.9

Formativt skede och statsfeminism
En utgångspunkt för denna avhandling har varit att aktörer av olika slag har
möjlighet att påverka samhällsordningen under perioder med så kallade formativa moment. Med detta avses tillfällen, då nya samhälleliga förhållanden
inte låter sig hanteras med rådande institutionella och ideologiska faktorer. En
7. Den hade till exempel präglat arbetet inom den kvinnliga rösträttsrörelsen och Kvinnliga
medborgarskolan vid Fogelstad. Eskilsson 99. Florin & Rönnbäck 200.
8. Oram 996.
9. Jfr Smith 984, s 927f.
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sådan möjlighet kan till exempel öppna sig vid kriser och förändrade nationella stämningar. Här har perioden 939-947 och då i synnerhet åren för efterkrigsplaneringen 942/43-947 undersökts för att se om det ﬁnns stöd för
antagandet om ett formativt moment. Under denna tid genomgick den svenska arbetsmarknadspolitikens institutionella form och program en rad förändringar och tjänstemän, experter, politiker och utredare debatterade olika vägval och alternativ när det gällde kvinnors arbete och genusarbetsdelningen i
samhället. I detta förändringsskede sökte olika kvinnogrupper skapa sig ett
politiskt utrymme kring den statliga arbetsmarknadspolitiken och agera för
att statens framtida politik åtminstone till en del skulle vila på de erfarenheter
som vanns under krigsårens strävan att få arbetsmarknaden att fungera. Mot
den bakgrunden ska det statsfeministiska agerandet ses.
Vilka kort- och långsiktiga eﬀekter hade detta agerande på genusrelationerna och kvinnors medborgarskap, ekonomiskt och politiskt? Kan man tala om
statsfeministiska resultat? Det är uppenbart att tidsperioden inte innebar någon
uppbrytning av det rådande genuskontraktet. Denna avhandling har i likhet
med tidigare forskning visat att en manlig förvärvsarbetande försörjare och en
kvinnlig försörjd hemarbetande moder var både ideal och verklighet i det svenska beredskaps- och fredssamhället.20 Tanken på kvinnor som reservarbetskraft
försvann inte.2 Efterkrigsplanerarna föreställde sig att de kvinnor som var i tillfälliga arbeten vid övergången till fred skulle omplaceras eller omskolas till traditionella kvinnoyrken i husligt arbete, på hotell, restauranger och kaféer, i aﬀärer
och inom sjukvård. Kvinnor hade inte rätt att konkurrera med män om arbete i dåliga tider på grund av familjeförsörjarideologin och kvinnolönerna. Trots
den stora arbetskraftsbristen under efterkrigstiden levde tongivande politiker
och ekonomer kvar i gamla tankebanor. Arbetskraftsinvandringen försenade gifta svenska kvinnors ökade lönearbete och tiden var inte mogen att kraftigt bygga ut daghemsplatserna i landet. Kvinnors obetalda arbete (hushållsarbete, vård
av barn) hindrade generellt sett kvinnor från att nå ekonomisk självständighet
och därmed ekonomisk jämlikhet med männen. En tydlig markering från sta20. Se framför allt Overud 2005 och Björk 999.
2. Overud 2005, s 224. Björk 999, s 259. Waldemarson 998, s 252.
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tens sida var att kvinnorörelsen inte ﬁck igenom sitt viktigaste krav på en långsiktig planering för att tillvarata kvinnornas arbetskraft. Det blev aldrig aktuellt
att utreda denna fråga mot bakgrund av de historiska och internationella erfarenheterna av kvinnors arbete i krigs- och fredskriser.
Däremot visar mina studier att perioden avsatte ideologiska och institutionella spår som kunde vara början till en förändring av den samhälleliga genusordningen. Karin Kock kunde utifrån sin centrala position i planeringskommissionen ordna så att kvinnors jämställdhets- och förändringskrav togs med
i efterkrigsplaneringens förslag. Detta var viktigt av ﬂera skäl. Dels därför att
sådana retoriska strategier kan ses som en god grund för kommande förhandlingar om jämställdhet mellan könen.22 Dels därför att den ekonomiska långsiktsplaneringen, som kom att dominera samhällsplaneringen årtiondena efter kriget, härstammar från krigsårens efterkrigsplanering.23 I Sverige gjorde
bristen på manlig arbetskraft efter andra världskriget att frågan om kvinnor i
manlig industri återigen blev aktuell. Detta gjorde avtryck i de efterkrigstida
ekonomiska långtidsutredningarna. Från och med då visade både statsmakten
och arbetsmarknadens parter intresse för att förändra de könsbundna utbildnings- och yrkesvalen och öka utbudet av kvinnlig arbetskraft till industrin.24
Detta låg i linje med de kvinnliga yrkesföreningarnas krav på att fortsätta och
intensiﬁera de ansträngningar som gjorts under beredskapstiden för att få ut
ﬂer kvinnor på arbetsmarknaden. Andra världskrigets erfarenheter av kvinnor
i manlig industri, både i Sverige och internationellt, visade i viss mån att det
gick att förändra genusarbetsdelningen.
Man kan också resonera i termer av att den moderna välfärdsstaten i stor
utsträckning kom att motsvara den statsfeministiska strategi som kvinnosakkunniga hade. Med välfärdsstatens formering växte en ny typ av yrkesgrupper
fram, de så kallade välfärdsstatsprofessionella. Flera av dessa yrken var kvinnodominerade yrkesgrupper, som barnmorskor, sjuksköterskor och sjukvårdsbi22. Jfr Joni Lovenduski, ”Introduction”: the dynamics of gender and party”, i Joni Lovenduski
och Pippa Norris (red), Gender and party politics, London 993 och Florin & Nilsson 2000, s 23.
23. Friberg 973, s 94. För de statliga långtidsutredningarna under efterkrigstiden se t ex
Olofsson 2000.
24. Olofsson 2000. Schånberg 200, kap 3-4.
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träden, hemvårdarinnor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och socialarbetare.25
Den person som framför allt representerade en statsfeministisk linje var Alva
Myrdal. Även om hon tog avstånd från öronmärkta kvinnoområden verkade
hon för att kvinnor skulle få en huvudroll i den framväxande välfärdsstaten,
både som planerare och yrkesutövare inom oﬀentlig förvaltning. Kvinnorna
skulle sitta i toppen på administrationen och bestämma välfärdsstatens karaktär och uppbyggnad. Välfärdsstaten skulle också omvandla kvinnors obetalda
arbete i hemmet till lönearbete inom den oﬀentliga sektorn och de välfärdspolitiska åtagandena skulle underlätta kombinationen föräldraskap och förvärvsarbete. På det sättet blev välfärdsstaten både kvinnorörelsens mål och medel.
Karin Kock och kvinnosakkunniga kunde också påverka arbetsmarknadsplaneringen och därmed rådande genusordningar på kortare sikt. De
sakkunnigas kort- och långsiktiga idéer om att skapa bättre karriär- och befordringsmöjligheter på det husliga och sociala yrkesområdet ﬁck stöd av efterkrigsplanerarna. SAK ville till och med utnyttja fredskrisen för att genomföra dessa planer på längre sikt och i Nils Kellgrens utredning var det just sådana
åtgärder som föreslogs. Denna professionaliseringsstrategi innebar inte en
brytning av den genusarbetsdelning som rådde på 930-talet, utan syftade till
att upphäva genushierarkiseringen på arbetsmarknaden. Resultaten stämmer
med tidigare forskning som visat att många varaktiga förändringar i kvinnors
förvärvsarbete efter kriget var ett led i mer långsiktiga förändringar på arbetsmarknaden. Dessa hade snarare att göra med en uppenbar brist på arbetskraft
i kontors-, handels- och servicesektorn, och ökat förvärvsarbete bland gifta
och äldre kvinnor berodde på en förändrad demograﬁsk struktur och ett växande antal åldringar. Samtidigt stödjer mina resultat också den anglosaxiska
forskning som visat att kvinnorna på arbetsmarknaden stannade inom en del
nya yrken, som under kriget öppnats för dem.26 I Sverige, liksom i många an25. Se till exempel Evertsson 2002; Lisa Öberg, Barnmorskan och läkaren: Kompetens och konﬂikt
i svensk förlossningsvård 1870-1920, Stockholm 996; Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt: Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden 1851-1939, Stockholm
990; Bergman 2003; Evertsson & Lindqvist 2000; Hatje 999. Bengt Furåker, ”Välfärdsstaten
som köpare av arbetskraft”, i Bengt Furåker (red), Välfärdsstat och lönearbete, Lund 989, kap 8.
26. Se avsnittet ”Internationell forskning” i kapitel .
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dra länder, blev metallindustrin en viktig arbetsplats för kvinnor i och med
andra världskriget. När högkonjunkturen satte fart efter kriget behövdes kvinnorna på arbetsmarknaden, även inom metallindustrin.
En viktig skillnad gentemot första världskriget var att staten utarbetade
fredsplaner för kvinnoarbetet under det andra.27 Även om det främst handlade om att skapa arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter för arbetarklassens
män blev också arbetarkvinnor, hemmadöttrar och hemmafruar, föremål för
viss uppmärksamhet på grund av Karin Kock. Hon kunde i samarbete med
kvinnosakkunniga stävja risken för att de som grupp endast skulle dirigeras om
till det husliga området, utan föregående omskolning. Detta var en viktig skillnad gentemot tidigare. Hon kunde även få med kravet på att skapa olika typer
av beredskapsarbeten för kvinnor i ett betänkande. I den mån kvinnor i hem, på
kontor och i industrier erkändes rätt och möjligheter till arbetslöshetshjälp och
beredskapsarbete, utbildning och omskolning till lämpligt yrkesarbete stärktes
deras rätt till arbete och utbildning. Därmed luckrades kopplingen mellan manligt kön och rätten till yrke och utbildning upp.
För att kunna utläsa kontinuitet och förändring eller förskjutningar i genusordningen och identiﬁera unika och generella drag måste perioden 939947 ställas i relation till en historisk och internationell kontext. Efterfrågan på
all arbetskraft - inklusive gifta kvinnor - under och omedelbart efter kriget stod
i bjärt kontrast till striden om de gifta kvinnornas rätt till yrkes- och förvärvsarbete under mellankrigstidens arbetslöshetskriser. Redan i slutet av 930-talet
medverkade de goda tiderna och hotet om ett andra världskrig till att förhindra en lagstiftning som inskränkte kvinnors rätt till förvärvsarbete.28 Efter det
andra världskriget blev de gifta kvinnorna aldrig utestängda från lönearbetet på
samma sätt som tidigare, trots en stark hemmafru- och familjeförsörjarideologi.
Det tycktes som om alltﬂer varianter av husmodern inkluderades i den rådande
husmodersideologin, också inom husmodersrörelsen. Det fanns inte bara heltidshusmödrar (hemmafruar), utan också hel- eller deltidsarbetande husmödrar, medelålders husmödrar, husmödrar med och utan barn och så vidare. Den27. Lidestad 2005, s 8f.
28. Frangeur 998. Neunsinger 200.
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na variationsrikedom kan ses som ett resultat av 940-talets debatt kring den
fulla sysselsättningen och av de försök som gjordes för att mobilisera den gifta
kvinnliga arbetskraften för att möta den akuta arbetskraftsbristen. Detta rymde
en förändringspotential, även om de gifta kvinnorna inte lönearbetade när barnen var små eller gjorde det på deltid, inom kvinnodominerade yrken till relativt låga löner och endast för att höja familjeinkomsten.
Dessutom kan man ana att den individuella praktik och erfarenhet som
vanns av de kvinnor som under kriget kom in på arbetsmarknaden och i beredskapen innehöll frön till kommande förändringar. Lottorna upplevde att
deras utbildning och erfarenhet blev en värdefull merit på arbetsmarknaden
efter kriget.29 På det hela taget bör klivet in på många nya yrkesområden under beredskapstiden ha gett många kvinnor en stark självkänsla.
Statsfeminism är en beteckning för politiska processer som både inkorporerar kvinnors politiska krav i beslut och integrerar kvinnor som beslutsfattare. Under kriget förstärktes de korporativa strukturerna i samhället och
i synnerhet då i krisförvaltningens olika organ. Till dessa rekryterades nästan
uteslutande män. Kvinnor tillsattes enligt principen ”den enda kvinnan” för
att företräda kvinnointressena eller ﬁck endast rådgivande i stället för beslutande ansvar. De organ som kvinnor rekryterades till hade hand om arbetsmarknadsfrågor, livsmedelsförsörjning, konsumentekonomi och evakuering.
Mina resultat går här i linje med tidigare forskning om kvinnor i politiken och
byråkratin, såväl på internationell nivå under andra världskriget som på nationell nivå under första världskriget och mellankrigstiden.30
Mina resultat sällar sig till den omfattande forskning som har visat att 900talets kvinnor använt sig av organisatoriska strategier för att påverka den politiska eller byråkratiska beslutsprocessen. Maud Eduards talar om kvinnors
organisering som ett dubbelt uttryck dels för kvinnors marginalisering och underordning i politik, dels för deras styrka och förmåga att handla kollektivt.3
29. Jonas Cederquist, Ögonvittnen berättar: Lottakårens kvinnor i beredskap 1939-45, Stockholm 2004, s 37ﬀ.
30. Oram 996, s 59. Lidestad 2005, s 76, 94 och 88. Östberg 997, s 89f.
3. Maud Eduards, “Interpreting women’s organizing”, i Gunnel Gustafsson (red), Maud Eduards, Malin Rönnblom, Towards a new democratic order? Women’s organizing in Sweden in the
1990s, Stockholm 997, s 20f.
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Via KBK försökte kvinnor få ökat handlingsutrymme i en politisk verklighet,
där män hade formell beslutsmakt i kommissioner och nämnder. De formella
politiska aktörerna satte de ekonomiska ramarna och, i motsats till SAK och dess
kvinnosakkunniga, blev KBK:s verksamhet avgränsad till krisåren. KBK blev i likhet med Kvinnornas uppbåd och Kvinnlig krigsberedskap under första världskriget,32 en viktig tjänsteleverantör till staten. På frivillig basis förmedlade kvinnor utan betalning - med statens goda minne - frivillig kvinnlig arbetskraft. Den
genomgående organisationen eller strukturen i detta samarbete kan sägas ha varit att SAK tog beslut om vad som skulle göras medan kvinnoorganisationerna
stod för det praktiska utformandet och genomförandet av arbetet. Det ﬁnns fog
för Gunnela Björks slutsats att kvinnor betraktades som reserver av arbetskraft
och medborgare, som vid behov skulle rycka in för att rädda en kritisk situation:
”När, var och hur behov förelåg bestämdes i huvudsak av män”.33
Samtidigt är det viktigt att påpeka att KBK, till skillnad från vad som var
fallet för motsvarande organisationer under första världskriget, etablerade ett
samarbete med staten.34 En del kvinnor nådde genom arbetet i KBK ansvarsfulla positioner och blev pionjärer som tjänsteproducenter och institutionsbyggare. Beredskapskvinnorna organiserade landets första registrering av kvinnlig arbetskraft och initierade utbildningskurser för kvinnor. De omsatte idéer
i praktiken och visade på det sättet hur saker borde ordnas i samhället i stort,
men innanför ett system med överordnat manligt oﬀentligt ansvar. Det är uppenbart att KBK stärkte över- och medelklasskvinnors position i det oﬀentliga
och gav möjligheter till självständigt handlande.35
Inför den kommande efterkrigstiden ﬁck kvinnor i huvudsak delta i samhällsplaneringen som opinionsbildare och inte i beslutande statliga organ.
KUM tog som sin uppgift att bilda opinion och göra staten uppmärksam på
synpunkter som borde beaktas eller nya frågor som borde tas upp.

32. Lidestad 2005, s 3 och 44.
33. Björk 999, s 259.
34. Lidestad 2005, s 58f. Tornbjer 2002, s 242f.
35. Se även Overud 2005, s 04f.
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Det fanns en tydlig klassaspekt i samarbetet mellan staten och kvinnorörelsen
under andra världskriget. Denna avhandling har visat att yrkeskvinnor ur överoch medelklassen skapade sig ett större utrymme i det oﬀentliga. Mina resultat stärker bilden av att en kvinnooﬀentlighet etablerades och att en kvinnoelit
formerades, där yrkeskvinnor från medelklassen utgjorde ett nav.36 LO-kvinnorna stod som kollektiv aktör utanför den samlade kvinnorörelsen och dess samtal
med staten.37 En ökad urbanisering och proletarisering av framför allt landsbygdens unga hemmadöttrar gjorde kvinnliga arbetare till en växande skara. Overud
har visat att beredskapssituationen i första hand skapade arbetsmöjligheter för
dessa kvinnor.38 Detta kan tolkas som att kriget gav ﬂer arbetstillfällen till outbildade arbetarklasskvinnor från landsbygden, medan utbildade över- och medelklasskvinnor i Stockholm förhandlade med staten om vad kvinnors uppgift
skulle bestå i. Trots – eller kanske tack vare - detta gjorde de förvärvsarbetande
arbetarkvinnorna organisatoriska och politiska vinster på krigsårens erfarenheter. Historikern Ylva Waldemarson karakteriserar åren kring andra världskrigets
slut som inledningen till en period där kvinnofrågorna inte längre kunde negligeras av LO. Det nya intresset för kvinnlig arbetskraft inom LO var inte enbart
ett uttryck för arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det måste också sättas i
samband med att LO tillsatte en kvinnlig ombudsman och ett kvinnoråd.39 Samtidigt fanns det ett för Sverige unikt nätverk mellan kvinnliga yrkesarbetare i lägre och högre skikt. Yrkeskvinnors riksförbund hade, till skillnad från sin systerorganisation i England och USA, kontakter med arbetarrörelsens kvinnor genom
de socialdemokratiska kvinnorna i ledningen.40
36. Nordberg 998, s 320, 327, 333, 346 och 349. Östberg 997, del II. Frangeur 998, s 263. Margareta Berger, Pennskaft: Kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690-1975, Stockholm 977, s 98f.
37. Waldemarson 2000, kap 7. Nordberg 998, s 352. Björk 999, s 298. Overud 2005, s 2.
38. Overud 2005, s 57ﬀ.
39. Waldemarson 998. Se även Qvist 974 och Hirdman 998. Ett starkt klassargument för
kvinnorådets tillkomst, som Elsa Johansson framförde till LO år 943, var att det behövdes en
kvinnoelit inom LO för att undvika att en klick intellektuella medel- och överklasskvinnor i
Stockholm skulle ta ”kvinnornas fackliga arbete på entreprenad”. Waldemarson 2000, s 25.
40. Nilsson 996, s 6f. Smith 984, s 929f. För banden mellan arbetarkvinnor och den i huvudsak borgerliga kvinnorörelsen se Östberg 997, s 202f.
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Länge talade man om en feministisk tystnad under perioden mellan den
första vågens kvinnorörelse runt förra sekelskiftet och andra vågens, det vill
säga 960- och 970-talets kvinnogrupper. Jag kan, i linje med tidigare historiker, visa att också mellanperioden karaktäriseras av sjudande aktivitet och
organisering bland kvinnor.4 Under andra världskriget och de år som följde
därefter fanns det en mylla som gynnade den andra vågens kvinnorörelse. Befolkningsfrågan och arbetskraftsförsörjningen gjorde att det förr så isolerade
kvinnoproblemet att förena förvärvsarbete och äktenskap/moderskap växte ut
till en allmän samhällsangelägenhet. Det ﬁnns också forskning som indikerar
att det under och efter andra världskriget skedde ett visst genombrott för kvinnorna i akademin och riksdagen.42
Efter kriget upprätthölls andra världskrigets erfarenheter av en liten grupp
feminister. Många av de kvinnor som senare blev aktiva i uppbyggandet av
den ”kvinnovänliga staten” var med i kvinnorörelsen under 930- och 940-talen och hade positioner i partierna, i riksdagen och byråkratin samt inom de
fackliga centralorganisationerna.43 Precis som i England visade det sig omöjligt att bara sudda ut de nya kraven på kvinnor och av kvinnor, som krigstidens omvälvningar hade skapat.44

Ett insteg för kvinnor i arbetsmarknadsförvaltningen
Avhandlingen har visat att kvinnors deltagande och intressen var underrepresenterade i SAK jämfört med männens deltagande och intressen. Samtidigt är det
4. Se till exempel Östberg 997; Björk 999; Frangeur 998; Norrbin 2004. Se även avsnittet
”Internationell forskning” i kapitel .
42. Mellan 930- och 940-talen fördubblades nästan antalet disputerade kvinnor (från 2 till
38) och andelen ökade något (från 3,2 procent till 4,9). Markusson Winkvist 2003, s 96 och 0.
Kvinnorna ﬁck sitt politiska genombrott i riksdagen efter andra världskriget, då de utökade sina
intresseområden och blev alltmer integrerade i riksdagens utskott, kamrar och partigrupper. Norrbin 2004, kap 8. En rad av de kvinnor som tog plats i riksdagen i slutet av 960-talet har också berättat om andra världskrigets stora betydelse för deras politiska uppvaknande. Ibid s 28ﬀ.
43. Hit hör kända namn som satt i ledningen för olika yrkes- och kvinnoorganisationer, t ex
socialdemokraterna Karin Kock, Alva Myrdal, Agda Rössel och Sigrid Ekendahl och liberalerna Ingrid Gärde Widemar och Ruth Hamrin-Thorell. Florin & Nilsson 2000, s 79. Östberg
997, s 204. Norrbin 2004.
44. Oram 996.
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viktigt att påpeka att kvinnor deltagit inom arbetsmarknadspolitiken. SAK var en
av de få statliga kristidsmyndigheter som hade en kvinnlig styrelseledamot och
i anslutning till sig hade en planerande/utredande kvinnlig sakkunniggrupp.
Kvinnor ansågs uppenbarligen ha ”kvinnlig sakkunskap” på just det arbetsmarknadspolitiska området. Den könsuppdelade arbetsmarknaden kan delvis förklara varför kvinnor ﬁck insteg i förvaltningen av den framväxande arbetsmarknadspolitiken. Vid personalrekryteringen till SAK var det yrkeskompetensen och
den praktiska yrkeserfarenheten som var det helt avgörande.45 Dessutom var
detta ett område som kvinnor själva ansåg att de hade kompetens för och målmedvetet arbetade med. Flera forskare har påpekat att kvinnors verksamhet,
både inom riksdagen och i olika kvinnoföreningar, dominerades av arbetsmarknadsfrågor under mellankrigstiden.46 Under och efter andra världskriget visade
kvinnornas representanter ett ännu större intresse för kvinnornas ställning på
arbetsmarknaden genom att nya möjligheter att förbättra situationen hade skapats. Avhandlingen har visat att olika kvinnogrupperingar och enskilda kvinnor
innanför eller utanför SAK uppvisade en febril aktivitet i frågor om kvinnor och
arbete. De kvinnliga SAK-byråkraterna var självständiga yrkeskvinnor och bestod
av en blandning av kändisar och doldisar för kvinnosaken. De många kvinnliga
könsrollsmedvetna ledamöterna, experterna och tjänstemännen på SAK (senare
AMS) kom med tiden att få en viktig roll i jämställdhetsarbetet.47
Här måste trådarna dras framåt och bakåt i tiden för att se om beredskapstiden gjort några avtryck på genusordningen. Christina Florin och Bengt
Nilsson menar att visionerna om jämställdheten på 960-talet handlade myck45. Friberg 973, s 325. Rothstein 987, s 78f.
46. Se till exempel Östberg 997, Frangeur 998 och Norrbin 2004.
47. Namn som Agda Rössel och Margareta Vestin hör också hit. Agda Rössel var under 940och 950-talen bland annat ombudsman i Kvinnliga telefontjänstemannaföreningen, ledamot
av TCO:s styrelse och arbetsutskott, konsulent och sedermera byråinspektör på AMS. Hon var
ordförande i YSF (948-952). Personregister i Flood 959. Se till exempel hennes PM om ”Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden” från juni 944, SAK, A-byrån, vol F IVeb: 0, RA. Margareta
Vestin arbetade som assistent till Ejnar Neymark, som var pionjär inom svensk yrkesvägledning
och byggde upp den yrkesvägledande verksamheten inom SAK (senare AMS) under 940-talet.
Hon blev aktiv i könsrollsdebatten och jämställdheten under 960- och 970-talen. Overud
2000, s 94f not 4 och 98. Florin & Nilsson 2000, s 60.
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et om lönearbetet och att det deﬁnitiva trendbrottet i könens förhållande till
varandra ägde rum i arbetsmarknadspolitikens inre krets (fackföreningarna,
näringslivet och parterna på arbetsmarknaden). AMS blev en viktig administratör och inspiratör för en utvidgning av kvinnornas arbetsmarknad. Dess
policy när det gällde att skapa förändringar i synen på kvinnors arbete var en
av orsakerna till att hemmafruar började förvärvsarbeta.48 Denna avhandling
har visat på den tradition som fanns att falla tillbaka på och bygga vidare på.
Kvinnorna inom SAK ansåg i likhet med AMS-byråkraterna att problemen låg
i kvinnors och mäns inställning till kvinnligt förvärvsarbete och kvinnors traditionsbundna yrkesval och brist på yrkesutbildning. Även de såg lösningar i
form av olika utbildningar och ökat daghemsbyggande.
Historien om 900-talets kopplingar mellan arbetsmarknadspolitikens historia och delar av kvinnorörelsens engagemang för att förändra eller till och med
omförhandla det rådande genuskontraktet är långt ifrån fullständigt utforskad
och många frågor återstår att besvara. Mycket jämställdhetspolitik har varit eller börjat som arbetsmarknadspolitik och denna politik har många trådar bakåt
i historien.49 Ekonomhistorikern Annika Åkerblom har till exempel framhållit
att den kvinnliga yrkesinspektionen, den första och hittills enda speciﬁkt kvinnliga myndigheten i Sveriges historia, innebar att feministiskt medvetna kvinnor
ﬁck insteg i förvaltningen av den framväxande välfärdsstaten.50
Kvinnors långa kamp för rättigheter och erkännande som medborgare har
varit en aspekt av de generella demokratiseringsprocesser som genom historien
utvidgat sociala, ekonomiska och politiska rättigheter till alltﬂer medborgare. I

48. Florin & Nilsson 2000, s 39 och 56-74. Trådarna kan dras längre framåt i tiden. Det var
till exempel ett antal kvinnliga socialdemokratiska statsråd med ansvar för de viktiga jämställdhets- och arbetsmarknadsfrågorna (Anita Gradin, Anna-Greta Leijon och Ingela Thalén) som
låg bakom att kvinnorepresentationen i statliga organ utreddes i mitten av 980-talet (Varannan
damernas) och som i samverkan med utredningens feministiskt orienterade ordförande och sekreterare såg till att politiska beslut om åtgärder för ökad kvinnorepresentation föreslogs i samband med den. Bergqvist 994, s 78 och 04ﬀ.
49. Hernes 987, s 9.
50. Åkerblom 998.
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andra världskrigets kölvatten följde en demokratiseringsvåg, 5 som ﬁck konsekvenser för 960- och 970-talens debatt och politik rörande könsroller och jämställdhet. Början på den process som ledde fram till detta skedde under det
formativa skedet från 943 till 947. Denna period kan, som senare års internationella forskningsläge på området kvinnor och krig visat, både ses som en katalysator för förändringar som inletts före krigsutbrottet och ett incitament till genuskonservativa trender. Den efterkrigsplanering som startade 942/43 och som
de svenska statsfeministerna sökte påverka, ledde inte till några påtagligt omedelbara resultat. De genuskonservativa tendenserna med rötter delvis i förkrigstida
förhållanden slog igenom. Samtidigt gjorde de goda tiderna att hemmafruidealet
blev en praktisk realitet för alltﬂer kvinnor. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram
var en fortsättning på det reformarbete som inletts före kriget, men innebar inte
en förändring av kvinnors förvärvsdeltagande eller en ny social- eller jämställdhetspolitik. I det avseendet kom en omvandling först på 960-talet.52

5. Axel Hadenius, Demokrati: En jämförande analys, Stockholm 200, s 25f. Karvonen 997,
s 09.
52. Jfr Torstendahl 999, s 223ﬀ.
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Summary
The Feminist Movement and Post-war Planning

State Feminism in the Swedish Labour Market Policy during
and Shortly after the Second World War

The period of military readiness in Sweden during the Second World War was
a time of drastic changes for the whole country. Although Sweden was a neutral and non-combatant country, the nation’s resources were concentrated on
military readiness. The extensive calling up of soldiers deprived industry of a
large proportion of its employees. At the same the rearmament of the ﬁghting
forces placed increasing demands on industry, thereby creating a greater need
for labour. Women became attractive on the labour market and could enter
male-dominated areas to a greater extent than before. After the war the business boom created a great demand for labour. In the transition from war to
peace conditions, diﬀerent strategies and alternatives were discussed concerning women’s work and the gender division of labour in society.
The present thesis has investigated the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the
Second World War and to what extent this period can be characterised as a
formative phase of the issue of gender relations. The aim has been to study
women’s strategic actions in order to inﬂuence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 939 to 947. The limitations that restricted and the opportunities that widened the women’s scope of action have
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been examined. Were there greater opportunities for advancing women’s positions on the labour market and hence for changing the prevailing gender patterns? The overarching concept used is ‘state feminism’, which is about a female actor perspective – a group of elite women with one base in the women’s
movement and another in the state.
In Sweden Kommissionen för ekonomisk efterkrigsplanering (KEEP, ’the
Commission for economic post-war planning’) was the centre of the discussions about the planning of the labour market policy, together with the work
performed in Statens arbetsmarknadskommission (SAK, ’the National Swedish
Labour Market Commission’). The women who represented a state feminist
policy were Disa Västberg and the women in SAK’s advisory women’s group,
experts on women’s issues, Alva Myrdal and Karin Kock in KEEP. They represented a long-term, goal-oriented attitude to women’s integration in societal
and industrial life.
This thesis points out the conﬂicts of interest that manifested themselves
between the experts on women’s issues and SAK, headed by Arthur Thomson,
as regards the planning and utilisation of female labour. Thomson thought
that the work of the experts on female issues should only focus on the shortterm labour problems caused by the national crisis situation, while the experts
on women’s issues were of the opinion that they should also work with longterm labour-market issues for women. These diﬀerent ways of thinking and
understanding the problem originated in diﬀerent views on women’s work.
The women in SAK represented the interests of professional and gainfully
employed women and saw the crisis situation as an opportunity for realising
women’s economic equality with men. They emphasised that it was particularly in periods of crisis that it became obvious how unfavourable the genderdivided labour market was in a national security perspective. The war showed
how problematic it was to use female labour in the existing gender conditions
on the labour market and in the homes. SAK ought to take this into consideration in the transition from war to peace conditions and work for women’s
opportunities to enter male-dominated areas to an increasing extent. The experts on women’s issues thought that the task should be to abolish the wage
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diﬀerences between men and women, break the gender segregation in education, and broaden the occupational choices of girls. Their views were however
not met with sympathy from SAK.
The experts on women’s issues also saw opportunities in a short-term solution to the labour problem. In Sweden, as in many other countries, women
made inroads into many typically male work places. It was no longer possible
to say that this was a type of work that women could not manage. This could
contribute to paving the way for better utilisation of female labour and giving
women an opportunity to enter new ﬁelds of work. They pointed to experiences from the warring countries, from vocational courses for women, and
from industrial companies that had employed female workers. These showed
that women were highly suitable also for qualiﬁed work in the engineering industry. By means of these arguments and references, the experts on women’s
issues supported their demand that women should have the same rights and
opportunities to ﬁnd work and get an education as men.
When the experts on women’s issues were commissioned in 943 to examine issues on women’s work after the war, they seized the opportunity to produce
both a short-term and a long-term peace plan for utilising female labour. SAK restricted the examination, however, to only comprising the short-term unemployment problems that the end of the war, it was feared, would lead to. In their
work the experts on women’s issues nevertheless dealt with long-term measures
in the form of widened educational and occupational areas for women.
The experts on women’s issues had three strategies for strengthening
women’s position on the labour market: a strategy of professionalisation, a
strategy of change, and a strategy of state feminism. The strategy of professionalisation was aimed at improving the existing labour market situation and
raising the value of traditional female work, in terms of both status and wages. The strategy of change was aimed at changing the actual starting position
by creating new opportunities for women to leave typical low-wage jobs and
gain access to better paid jobs in male-dominated areas. The strategy of state
feminism was aimed at paving the way for women in new and expanding occupational areas beside the traditional male occupations.
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As regards the long-term issues, the work of the experts on women’s issues focused on the gainfully employed and professional women’s interests and
on the attempts to create better living conditions. An expansion of new areas
of activity would create new jobs and professional scopes for women. The experts on women’s issues suggested for example that women could work with
“housing service”, as consultants on interior decoration and rationalisation,
and as advisers on the use of gas, electricity and other technological equipment in the homes. The strategy of the experts on women’s issues for creating
new jobs for women in expanding societal areas was tactically conditioned by
consideration of the existing norms and ideals of social democracy. They had
to consider the Social Democratic women’s movement’s own social basis with
a large number of housewives and the existing gender relation to the strong
male breadwinner norm. The post-war planning aimed at avoiding an expected post-war depression. If they pursued the policy of getting more women
into typical male occupations too energetically, they risked getting into conﬂict with male interests on the labour market. The state feminist strategy also
had support from male actors among the Social Democratic leaders.
An important reason why the experts on women’s issues saw this as the
most important strategy was that Alva Myrdal had great inﬂuence because of
her personality, her position, and her international network. Her platform was
social democracy and Yrkeskvinnors riksförbund (YKR, ’the Swedish Federation of Business and Professional Women’). YKR’s post-war strategy was to link
women’s right to economic equality to the welfare state’s need for qualiﬁed labour. The federation worked for women getting a leading role in the emerging welfare state, both as planners and as professional workers in public administration. Women were to be at the top of the administration and decide
the character and organisation of the welfare state. The welfare state was also
to change women’s unpaid household work into wage and salaried work in the
public sector, and the welfare policy commitments were to facilitate the combination of parenthood and gainful employment.
Karin Kock was a central actor in KEEP and in her work she pursued the
long-term demands for greater occupational mobility for women and a loosening up of the gender division of work. These principles and demands were
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toned down in a report from 945 on education and labour market issues. On
the other hand, the problem was considered too great to be solved shortly after the war. In 944 Karin Kock, Alva Myrdal and Kerstin Hesselgren wrote a
letter to KEEP, in which they demanded that women’s entire situation in working life should be investigated. This letter was signed by the leaders of a number of women’s occupational associations.
In leading female circles there was a widespread belief that the period of crisis after the war could lead to a reactionary backlash for women or a new democratic breakthrough. In April 945 women from nearly all women’s organisations in Sweden, political as well as apolitical ones, gathered at a mass meeting in
Medborgarhuset (‘the Civic Centre’) in Stockholm. The meeting was well attended. The participants represented 43 associations with a total of 300,000 members. The initiators of the meeting were the Women’s Organisations’ Committee
for International Issues (KUM), whose chairperson was Kerstin Hesselgren. KUM
consisted of both politically and socially diﬀerentiated women’s organisations,
while the leading women were a middle-class elite. They all shared the ambition to safeguard the interests of gainfully employed and professional women,
although the majority of the organised women were housewives and worked in
their homes. The mass meeting of the Women’s Organisations was a manifestation against the failure to safeguard women’s interests of the expert committees appointed to prepare for peace. There were also many areas in which women ought to pursue a common goal, for example the use of female labour in
the change to peace production. KUM took an initiative for post-war planning
and made an opinion poll among the members of the Women’s Organisations.
It wanted to create and manifest an opinion in support of gainfully employed women’s conditions and rights and make women’s diﬃculties in combining
gainful employment and marriage/motherhood a public issue. The welfare state
needed both women’s qualiﬁcations and labour and a greater number of births.
The leading women’s strategies were above all discursive and aimed at gaining control of the public societal debate. They made themselves spokespersons
for women and tried to gain a hearing for a woman-friendly interpretation of
socially relevant problems. At the prospect of the post-war period, they conducted a lively debate about women’s chances of being integrated in the deve26

lopment of the Swedish welfare state after the Second World War and about
their importance for this democratic societal development. The Professional Women’s representatives saw women’s rights and opportunities of getting
gainful employment as a necessary part of the striving for higher employment
and standard of living. On the other hand, the housewives’ representatives regarded household work and child care as necessary for people’s welfare and
hence as an economically valuable activity, regardless of whether the work was
paid or not. The female elite steered clear of the conﬂict between professional
women and housewives (and between female professional workers of lesser or
greater dignity) by pursuing the right for women to work wherever they wanted and in whatever occupation they wanted. ‘Occupation’ meant all occupational groups including the work of housewives. This evasive manoeuvre was
above all rhetorical, while at the same time the elite women were in general
agreement regardless of which organisations they represented.
The complex and ambiguous idea of so-called full citizenship was the basis of women’s mobilisation and what is called “women’s interests”. Female activists demanded full civil liberties, not only formally but also in reality. They
chieﬂy motivated this not out of pure individualism but by claiming that they
had societal responsibility. Women’s strategies for obtaining their citizenship
were to perform “socially relevant” activities. They argued more in favour of
society not being able to aﬀord doing without women’s work achievements
and political ideas than for women’s rights in society. Alva Myrdal often pointed out that the Swedes would not be able to get their desired welfare reforms
until well-qualiﬁed labour was available.
Alva Myrdal thought that women’s qualiﬁcations and suitability as politicians and professional workers in social areas should be taken special care of
in the societal development. Women’s tasks should not be restricted to certain
occupational and political areas, but it was necessary to act strategically and
take one step at a time. The Women’s Organisations’ programme in connection with the mass meeting in 945 clearly stated what areas were considered
important for women, or what areas women were considered especially qualiﬁed in. These comprised the housing issue, international issues, and school
and education issues. It was closely connected to current issues in the peace
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and welfare policy debate, which women traditionally were aware of and took
part in. The choice of strategy had its starting point in the idea of societal motherliness, which for a long time had been an important element in the joint
women’s movement’s argumentation for increased female gainful employment
and political inﬂuence, an idea that had also served as a feminist incentive in
the development of the welfare state.
The leading women emphasised occupation and education as instruments
for strengthening women’s civic status. Female citizenship was linked with
women as professional wage earners, mothers or housewives. There was also
great agreement about women having to break loose of the narrow sphere of
family life and engaging in political activities. On the other hand, women had
to choose between household work and gainful employment, or both. Although there was strong support for the demand for women’s right to gainful employment among the leaders of the women’s movement, there was no
general goal for all women to work outside the home, that is, to gain economic citizenship on the same terms as men. The demand for women’s greater
political involvement and right to education and qualiﬁcation dominated the
joint women’s movement’s agenda. This orientation was an obvious attempt to
address and overcome conﬂicts among diﬀerent feminist fractions.
Can the period during and shortly after the war be characterised as a formative phase of the issue of gender relations? It is evident that this period did not
involve a revolution of the societal gender order. The idea of women as reserve
labour did not disappear. The post-war planners considered that, in the transition to peace, the women who had replaced men who were called up should be
redeployed or retrained for employment in household work, in hotels, restaurants and cafés, in shops and in health care. In these areas SAK supported the ideas of the experts on women’s issues about creating better career and promotion
opportunities. In spite of the great shortage of labour in the post-war period, leading politicians and economists stuck to old ways of thinking. A clear indication on the part of the Government was that the women’s movement’s demand
for long-term planning in order to utilise female labour was turned down.
One important diﬀerence from the First World War was that the Government produced peace plans for women’s work during the Second World War.
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The period also led to ideological and institutional consequences that could
be the beginning of a change of the societal gender order. From her central
position in KEEP, Karin Kock could see to it that women’s demands for equality and changes were recorded. This was important for several reasons. One
was that rhetorical strategies could be seen as a good basis for future negotiations about gender equality. Another one was that the economic long-term
planning, which came to dominate the societal planning in the post-war decades, stems from the post-war planning of the war years. In Sweden the shortage of male labour after the Second World War brought the issue of women
in male industries to the fore again. This had an impact on the post-war economic long-term investigations. From then on both the Government and the
parties on the labour market manifested an interest in changing the genderbased choices of education and occupations and in increasing the supply of female labour in industry. The experiences of women in male industries in the
Second World War, both in Sweden and abroad, showed to some extent that
it was possible to change the gender division of labour.
The modern welfare state also came to correspond to a great extent to the
state feminist strategy of the experts on women’s issues. With the historical
formation of the welfare state a new type of occupational groups developed,
the so-called welfare state professionals. Several of these occupational groups
were female-dominated, for example midwives, nurses and nursing assistants,
domestic helps, physiotherapists, occupational therapists and social workers.
After the war a small group of feminists maintained the experiences of the
Second World War. Many of the women who later on became active in the development of the “woman-friendly state” were members of the women’s movement in the 930s and 940s and held positions in the parties, in the Swedish parliament, in the bureaucracy and in the central labour associations, for
example Karin Kock and Alva Myrdal. It turned out to be impossible to wipe
out the new demands on women and by women that the drastic changes of
the war period had created.
Translated by Gunnar Persson
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