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What part have the politically independent women's organisations played in the de
cision-making process of society? This question is studied in the present thesis which 
deals with the Fredrika Bremer Association (F.B.A.) and the National Association of 
Swedish Housewives Societies (N.A.S.H.S.)/Housewives Home and Society Association 
(H.H.S.A.) on the national level as well as in the province of Jämtland. 

The aim has been to see to what extent women have been able to influence society 
and its development, and what means and methods they have used in order to gain 
their rightful place in the decision-making process and achieve conditions equivalent 
to those of men in politics, working life etc. In connection with this, attempts have 
also been made to find the reasons for the fact that such an obvious discrepancy prevails 
between women's formal and real equality respectively in the above-mentioned respects. 
During the period of time the examination covers, many extremely important reforms 
for women have seen the lighet of day, such as women's suffrage, the law of responsibility, 
educational reforms, equal pay and economic and social changes. It is therefore very 
important to look and see to what extent women have taken part in and forced on 
these issues, and if they later o btained the benefits and satisfaction from them which 
they expected. 

Gradually the task has extended to also deal with the importance of the organisations 
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förväntat sig. 
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I I N L E D N I N G  

Kvinnornas roll och villkor har debatterats livligt i decennier. Bland annat 
har frågan gällt, huruvida kvinnornas position inom t ex arbetslivet och 
politiken förbättrats i den utsträckning en ytlig betraktelse kan ge sken av, 
eller om det hela är en chimär. Debatten har också handlat om problemet 
rörande existensen av vissa specifika kvinnofrågor samt — om sådana finns 
— vil ken metod, som torde vara den mest framgångsrika. Att driva dessa 
via egna organisationer eller i samverkan med männen. Tidvis har också 
diskussionen tagit upp frågan om kvinnoorganisationernas existensberätti
gande överhuvud taget. Av denna anledning vore det intressant att försöka 
ta reda på vad dessa organisationer i realiteten betytt för såväl kvinnorna 
själva som samhället och dess utveckling. 

Detta arbete ingår i ett forskningsprojekt rörande de partipolitiskt o-
bundna kvinnoorganisationernas roll i den samhälleliga beslutsprocessen.1 

Varför är då de partipolitiskt obundna organisationerna speciellt in
tressanta? 

Om man med den »samhälleliga beslutsprocessen» endast avser kom
munal— och rikspolitik, har kvinnorna med största sannolikhet på grund 
av sin blygsamma representation i politiska organ inte kunnat spela någon 
större roll. Politik kan emellertid definieras på olika sätt. Den norska kvin
noforskaren Beatrice Halsaa—Albrektsen har redogjort för tre traditionella 
politikbegrepp.2 I samband därmed konstaterade hon, att hur olika dessa 
begrepp än är, så har de ändå framförallt en sak gemensam, nämligen att 
politik enligt dem bara handlar om »utesfären». »Hem— och privatsfärens» 
politik omfattas ej av dem. Skillnaden mellan utesfären samt hem— och 
privatsfären är samtidigt, enligt B. Halsaa—Albrektsen, skillnaden mellan 
mannens och kvinnans värld. Därmed blir politik något som männen ägnar 
sig åt, medan det mesta av vad kvinnor gör inte är det.3 Kvinnornas insat
ser definieras helt enkelt bort från den politiska arenan. 

1 Enligt projektprogrammet består huvuduppgiften i att mot en bred samhälls-
bakgrund studera organisationernas uppkomst, organisation och medlemsut
veckling, samspelet centralt—lokalt, målsättningar, idéer och budskap, organisa
tionernas roll som opinionsbildare och påtryckningsgrupper samt slutligen, att 
söka fastställa deras betydelse för attitydbildning och politiskt reformarbete. 

2 Dessa tre begrepp var: 
vardagslivets — våra omedelbara, vardagliga uppfattningar, vilka rör sig om par
tipolitik, offentligt valda församlingar och maktkamp, 
det teoretiska — ge nomtänkta analytiska tolkningar, vilka utöver partier, of
fentliga församlingar och makt även handlar om fördelningen av knappa resur
ser och förvaltningen av gemensamma angelägenheter och enighet, 
det empiriska — d en statsvetenskapliga forskningens snävare begrepp, vilket i 
hög grad är koncentrerat kring studierna av offentliga myndigheter, det parti
politiska ledarskapet och offentliga val. 

3 Halsaa—Albrektsen: Kvinner og politisk deltakelse s 21 ff 
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I samband med ett forskningsprojekt kring arbetarrörelsens kvinnor 
konstaterade ledaren för projektet, Rita Liljeström, att män och kvinnor 
svarar för olika uppgifter i hem— och arbetsliv, hamnar i situationer, som 
ställer dem inför olika problem och kräver olika åtgärder. De kommer att 
leva i olika världar och lär sig att ge förtur åt olika saker.1 De politiska och 
ekonomiska programmen har byggts upp kring produktionen. Däremot ut
vecklade aldrig männen något program för den reproduktiva2 ordningen. 
De saknade sinne för vad kvinnors arbete med att återskapa och förnya det 
sociala livet egentligen innebar.3 

Amerikanerna Robert Dahl och David Easton har emellertid lanserat ett 
ganska vittomfattande politikbegrepp, vilket inrymmer varje bestående 
mönster av mänskliga relationer, som i betydande utsträckning innefattar 
makt, styre eller auktoritet och som också handlar om värdefördelning i ett 
samhälle.4 Med den definitionen blir politiken allestädes närvarande och nå
got som även i hög grad berör kvinnorna, ett inslag i familjerelationer och 
boendegemenskaper, fackföreningar, religiösa organisationer, intresseorgani
sationer samt affärsföretag etc. 

Kvinnorna i de organisationer, som skall behandlas här, har tagit som 
sin uppgift att påverka förhållandena inom hem—, familj— och arbetsliv 
samt inom politiken och samhället i övrigt. Samtidigt säger de sig inte ha 
något uttalat politiskt budskap eller syfte. I anledning härav är det intres
sant att försöka få fram ett mått på hur de utifrån sådana premisser — utan 
att engagera sig i det partipolitiska spelet och utan att ha varit en institution 
i det politiska systemet — lyckats i sina strävanden, se om de fått något in
flytande över besluten, men också studera, hur de därvid burit sig åt, vilka 
medel och metoder de använt sig av för att hävda sina åsikter och nå sina 
mål. 

1 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor s. 41. 

2 När ordet reproduktion används i denna avhandling avser det de uppgifter, som 
åvilar kvinnorna i deras egenskap av den som bär, föder, ammar och fostrar barnen 

3 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor s. 350 

4 Halsaa—Albrektsen: Kvinner og politisk deltakelse s. 22 och 29 samt Dahl: Modern 
politisk analys s. 15 f 
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2 B A K G R U N D  

INDUSTRIALISERINGENS OCH URBANISERINGENS KON

SEKVENSER FÖR KVINNORNA 

Jordbrukskulturens upplösning och övergången till industriell produktion 
och ett industrialiserat jordbruk innebar växling från ett relativt statiskt 
till ett mera dynamiskt samhälle, som förändrades i ett accelererande 
tempo. 

Basenheten i det tidigare jordbrukssamhället var bonden, hans familj 
och en större eller mindre tjänstestab. Principen var densamma inom 
bergs— och skogsbruk, liksom bland städernas hantverkare och köpmän. 
Lärlingar, gesäller och pigor ingick i arbetsgivarens hushåll. Där storhus
hållet inte var aktuellt fanns kanske storfamiljen bestående av flera gene
rationer. Om kvinnorna i dessa större gemensakaper hade en relativt stark 
ställning och hög status, gällde detta däremot inte det övervägande anta
let kvinnor, arbetar— och småbrukarhustrur, enklare handels— och hant-
verksidkare såsom sömmerskor, knypplerskor, bagare och pigor etc. och 
inte heller guvernanter. Många av dessa hade en låg social, ekonomisk, ju
ridisk, kulturell och politisk status. 

övergången från natura— och byteshushållning till industriell penning
hushållning medförde, att hemmen i högre utsträckning blev en konsum
tionsplats än en organisation för produktion. Tillverkningen av livsmedel, 
textilier och hushållsartiklar m.m. kommersialiserades. Industrin krävde 
arbetskraft. Resultatet härav blev bland annat en ökad urbanisering och 
migration. Sysslor rationaliserades eller försvann helt och hållet. Sjukvår
den, omsorgen om barn och gamla övertogs i stor utsträckning av samhäl
let. Samtidigt blev barnkullarna mindre. 

Arbetsplatsen och boplatsen skildes åt geografiskt. Just denna geogra
fiska åtskillnad har varit av avgörande betydelse. Det utgör själva grunden 
till, att vi fått en uppdelning i en manlig och en kvinnlig värld. Medan 
männen blev lönearbetare i allt större utsträckning låstes kvinnorna i 
hemmen av sin reproduktionsroll. Men nu hade de färre och mindre om
fattande arbetsuppgifter. Deras betydelse för familjeekonomin hade re
ducerats. Som regel innehade de inte några arbetsledande funktioner och 
ingick heller inte i någon större arbetsgemenskap. Kontakten med om
världen var mindre, än den man och barn hade i arbetsliv respektive sko
la. 

I realiteten hade det skapats en stor reserv av undersysselsatta kvinnor. 
Under 1800—talets första decennier uppstod dessutom ett kvinnoöver
skott. Antalet ogifta kvinnor ökade liksom det kvinnliga arbetskraftsut
budet. Men det rörde sig om en kategori samhällsmedlemmar, som så 
gott som helt saknade utbildning, behörighet till högre tjänster, myndig
het samt möjlighet att förändra sina villkor eller påverka utvecklingen i 
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allmänhet.1 Kvinnorna hamnade därför längst ned på samhällets karriär
stege. 

De allra fattigaste bland kvinnorna fann som regel sysselsättning. Den 
tekniska utvecklingen under 1800—talets senare hälft, innebärande en 
ökad mekanisering, resulterade i, att fysiskt tunga arbeten ersattes av 
monotont tempoarbete med kortcykliska arbetsuppgifter utan större 
kvalifikationskrav. Dessa uppgifter ansågs väl lämpade för kvinnor. Skä
len härtill var i högsta grad opportunistiska. Kvinnorna behövde inte 
kostas på någon utbildning, eftersom deras förvärvsverksamhet merendels 
bara var en parentes i livet före giftermålet. De kunde ges lägre lön, då de 
ju endast i undantagsfall var familjeförsörjare. 

1 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. 
1870 fick kvinnan rätt att avlägga studentexamen. Men dyra privatskolor var 
det enda, som stod till buds. Statens normalskola för flickor inrättades 1864 
som övningsskola för det 1861 grundade Högre lärarinneseminariet och för
blev statens enda flickläroverk fram till 1927, då de statliga läroverken öppna
des för flickor. 
1873 fick kvinnan rätt att avlägga akademisk examen vid filosofiska fakulte
ten. Men teologiska och högre juridiska examina undantogs. 

1846 fick änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåtelse att arbeta inom 
hantverk och viss handel. 
1853 fick kvinnorna rätt att undervisa i de mindre folkskolorna. Men först 
1859 erhöll de rätten till lägre lärartjänster. 
1859 fick kvinnor rätt att inneha lägre statstjänst, bl.a. inom post— och tele
grafverket. Samma betalning för dessa tjänster, som sina manliga kollegor, 
fick de dock vänta på ända fram till 1947. 
1910 fick kvinnan tillträde till kommunala poster. 
1923 kom behörighetslagen innebärande, att kvinnorna fick tillträde till fler
talet statliga tjänster. Den trädde i kraft 1925. 
1939 blev det förbjudet att avskeda kvinnor p.g.a. äktenskap eller havande
skap. 
1946 kom åter igen en behörighetslag; denna gav kvinnan tillträde till alla 
statliga tjänster utom militär— och prästtjänster. Prästtjänsterna öppnades 
först 1958. 
1960 kom LO och SAF överens om införandet av lika lön för lika arbete och 
de speciella kvinnolönerna inom industrin slopades 
och 1 juli 1980 trädde lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i ar
betslivet i kraft. 

1845 kom lagen om lika arvsrätt för män och kvinnor. Men eftersom kvin
nan fortfarande var omyndig, fick hon inte själv förvalta sin egendom. 
1858 kunde ogift kvinna, som fyllt 25 år, hos domstol begära att bli myndig. 
Gifte hon sig blev hon emellertid omyndig. Först 1921 blev gift kvinna myn
dig vid 21 års ålder, samtidigt som man och kvinna i den nya giftermålsbalken 
blev likställda. 
1863 blev ogift kvinna automatiskt myndig vid 25 års ålder, d.v.s. utan det ti
digare domstolsförfarandet. 
1874 fick kvinnan rätt att bestämma över sin egen arbetsför tjänst och egen
dom. 
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Postverket sade rent ut, att man anställde kvinnor, för vilka »i allmän
het levnadskostnaderna är lägre och vilka därför lättare kunna övertaga 
befattningar med vilka mindre utsikt till befordran är förenad». Rätten 
till arbete förutsatte i allmänhet — och alltid i statlig tjänst — att kvinnan 
var ogift. Inom läraryrket erhöll män och kvinnor till att börja med 
samma lön. Men när villkoren 1906 förbättrades för lärarkåren infördes 
skilda löner för de två könen.1 

De verkliga motiven till anställandet av kvinnor i industri och andra 
sysslor på yrkeskarriärens lägsta nivåer kamouflerades, genom att man 
tillskrev kvinnorna vissa specifika egenskaper, såsom tålmodighet, finger
färdighet och precisionsförmåga.2 

År 1900 infördes av humanitära skäl en lagstadgad begränsning av 
kvinnors och barns arbete. Året därpå förbjöds arbetsgivarna att syssel
sätta kvinnorna under fyra veckor efter nedkomsten. År 1910 utökades 
detta till sex veckor. Trots det angivna goda uppsåtet, orsakade lagbe
stämmelserna kvinnorna stora problem, eftersom de inte innehöll något 
om ekonomisk ersättning under arbetsfrånvaron.3 

Medan de fattigaste kvinnorna sålunda fann sysselsättning, behövde 
kvinnor ur högre samhällsklasser som regel ingen sådan för sin försörj
ning. De, som kom i kläm, var därför framför allt medelklasskvinnorna. 

IDÉER KRING KVINNORÖRELSENS UPPKOMST 

Författaren Richard J. Evans har gett ut en samlad redogörelse för den li
berala och socialistiska kvinnorörelsens strävan världen över. Han förkla
rar kvinnorörelsens uppkomst med förändringar i klasstrukturen. Inom 
den starkt ökande befolkningen inträffade stora förskjutningar i sam
hälls— och sysselsättningsstrukturen. Urbaniseringen medförde en mera 
komplex regering och administration. Den ekonomiska tillväxten resulte
rade i en kraftig ökning inom utbildningssektorn, läkarvården, bostads
byggandet och tekniken. En medelklass växte fram och invaderade han
deln, industrin, administrationen och de akademiska yrkena. Följden där
av blev, att skilda yrkeskategorier och kårer började värna om sina intres
sen och uppställa speciella inträdeskrav i form av utbildning och exami
na. I och med att undervisningen, vården av barn och gamla, affärsverk
samhet etc. professionaliserades, förlorade guvernanter med flera icke 
utbildade kvinnliga anställda sin sociala status. Kraven på utbildning och 
yrkeskvalifikationer gjorde, att kvinnorna inte längre kunde hävda sig. 

1 Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp s. 13 

2 Jmfrs. 19 Qvist 

3 Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp. Se även nedan s. 8. 
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Samtidigt lades allt större vikt vid egendomar och förmögenhet, i stället 
för på land och titlar, som grunden för makt och social status. Medel
klasskvinnorna måste därför börja kräva juridisk rätt till en egen del av 
bourgeoisins rikedomar. Samtidigt tvingade nya moralvärden dem att 
omdefiniera sin roll i samhället, att ställa den i relation till arbete och 
prestationer.1 

Gunnar Qvist, som ledde ett forskningsprojekt om kvinnorna i indu
strialismens samhälle, har också talat om denna utveckling men dessutom 
betonat, att kvinnorörelsen uppstod till följd av ett under 1800—talets 
första decennier ökande kvinnoöverskott. Ogifta medelklasskvinnor med 
försörjningsproblem började kräva rätt att utöva yrken, som skulle garan
tera dem inkomster och status i paritet med deras familjs position i sam
hället. Kravet på tillgång till mera kvalificerade yrken födde i sin tur krav 
på högre utbildning samt rösträtt för att få den politiska makt som kräv
des, för att kvinnorna bl.a. skulle vinna tillträde till akademiska studier.2 

Den bakgrund, som i det föregående skisserats, utgör själva grunden 
för kvinnornas möjlighet att agera, sättet varpå de organiserat sig samt de 
krav de framfört. Därför är det intressant, att se hur de har samordnat si
na resurser i kampen mot traditionella värderingar och det etablerade 
manssamhället. 

METODER OCH MEDEL I KVINNOKAMPEN 

K ö n s k a m p  e l l e r  k l a s s k a m p ?  

Alexandra Kollontay framhöll, att det ytterst var den ekonomiska ut
vecklingen, som bestämde kvinnans position i samhället. Arbetarklassens 
män, kvinnor och barn utnyttjades så hänsynslöst under dçt kapital-
ackumulerande skedet, att den proletära familjens hela existens hotades. 
Klassintressen kom därför att bestämma arbetarkvinnornas krav. När det 
blev nödvändigt för (ogifta) borgerliga kvinnor att delta i produktionen, 
sysselsattes de i den växande offentliga och privata byråkratin, där de 
kom att konkurrera med männen. De intog då den feministiska attity
den, att det var mannen, som var fienden.3 

Clara Zetkin, den tyska politikern och grundaren av det socialdemo
kratiska partiets kvinnotidning, »Die Gleichheit», ansåg å sin sida, att ka
pitalismen medfört ett utarmande av medelklassen, varför kvinnorna från 
denna grupp måste ta lönearbete. På grund av deras samhällsställning av-

1 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 37 ff 

2 Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 16 f 
samt Konsten att blifva en god flicka s. 101 ff, 1 77 

3 Kollontay: Kvinnans kamp för ekonomisk frigörelse s. 9 
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såg de dock inte att arbeta i fabrik. Därför krävde de fri tillgång till ut
bildning och alla yrken. Men i kampen härför måste de ta strid med 
männen tillhörande den egna klassen. Trots att hon var överens med de 
borgerliga kvinnorna beträffande reformkraven, avvisade hon därför allt 
samarbete med dem och gick i slutet av 1800—talet i spetsen för en 
splittring av kvinnorna för att på den vägen förmå arbetarklassens män 
att acceptera ett samarbete med kvinnorna.2 

Den tyske socialisten August Bebel framhöll att kvinnorna led dub
belt — und er såväl könsslaveri som löneslaveri. Därför hade alla kvinnor 
oavsett klasstillhörighet en uppsättning gemensamma intressen.3 

Socialisternas åsikt, att män och kvinnor lydde under samma »klass
lagar» och således hade gemensamma intressen, problem och motstånda
re, har medfört att kvinnornas specifika villkor inte behandlats i någon 
större utsträckning. Då t.ex. Herbert Tingsten skrev »Den svenska social
demokratins idéutveckling» ägnade han kvinnorna en sida av åtta hundra. 
Där fastslog han, att kvinnofrågan aldrig spelat någon mera väsentlig roll 
i den ideologiska debatten.4 

När Hulda Flood skrev den socialdemokratiska kvinnorörelsens histo
ria, kunde hon för sin del konstatera att det aldrig handlat om en kvinno
rörelse i vanlig mening. Vad man såg som sin uppgift var fr.a. att sprida 
partiets läror bland arbetarkvinnorna.5 Historikern Lydia Wahlström 
framhöll, att det socialdemokratiska kvinnoförbundet intog en avvaktan
de hållning gentemot Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 
vilken kom att domineras av liberala kvinnor.6 Hulda Flood verifierade 
detta. Tveksamheten berodde på att liberala kvinnor krävde rösträtt på 
samma villkor, som männen hade, d.v.s. en egendomsgraderad, njiedan 
arbetarkvinnorna eftersträvade allmän och lika rösträtt.7 

Alexandra Kollontay funderade över, om inte rösträttsfrågan ändå 
varit ett problem, som lyckats ena kvinnorna kring en linje. Hon fann e-
mellertid, att så ej var fallet. Det hela hade utvecklats till en klasskamp.8 

1 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 274 

2 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 374 

3 Bebel: Kvinnan och socialismen s. 146 och 359 samt Dahlerup s. 225 

4 Tingsten: Den svenska socialdemokratins idéutveckling del 2 s. 120 

5 Mitchell: Kvinnorna: Den längsta revolutionen s. 11 

6 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen s. 72 ff 

7 Flood: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige s 92 ff. Samma för
hållande kunde även iakttas i England. Se Rover: Women's Suffrage and 
Party Politics in Britain s. 208 

8 Kollontay: Kvinnans kamp för politiska rättigheter s. 6 
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Bristen på samverkan mellan kvinnorna bottnade delvis i skillnaden mel
lan kvinnornas villkor, vilket gjorde det svårt för dem att finna någon ge
mensam linje för mobilisering mot männens välde. Lagar, utbyggnaden av 
flickskolan, behörigheten etc., hade öppnat nya yrkesområden för borger
liga kvinnnor, medan nattarbetsförbudet 1909 stängt ett antal försörjnings
möjligheter för arbetarklassens kvinnor. Arbetarrörelsens kvinnor föredrog 
därför att främst stödja den klassutjämnande politiken. De betonade be
hovet av förbättringar i hemmens och hemarbetets villkor och inriktade 
därmed den politiska uppmärksamheten på reproduktionsrollen.1 Gunnar 
Qvist framhöll att indoktrineringen av kvinnorna varit massiv, och den sto
ra mängden kvinnor har låtit sig övertygas. De politiska kvinnoförbunden 
har blivit partitrogna propagandaapparater. Inte ens grova kränkningar har 
kunnat bryta deras lojalitet.2 

De två förbund, som behandlas i detta arbete, har valt könskampen 
framför klasskampen. De anser inte, att klasskamp är nödvändig vid dri
vandet av typiska kvinnokrav. En viktig fråga är därför, huruvida organisa
tionerna i praktiken lyckats med uppgiften att överskrida klassgränserna, 
att attrahera medlemmar från alla sociala samhällsskikt eller — med andra 
ord — om kvinnorna överhuvud taget haft så pass starka gemensamma in
tressen, att de kunnat förenas i kampen. 

K v i n n o r s  o r g a n i s a t i o n  

I slutet av 1800—talet började kvinnorna gå samman i fackföreningar och 
förbund. Detta var naturligt mot bakgrund av den snabba framväxten av 
»organisationssverige» vid denna tidpunkt. Rörelser växte fram som protest 
mot etablerade samhällsförhållanden, som ersättning för tidigare gemen
skapsformer, för utbildning, trygghet o.s.v.3 

1886 bildades den första kvinnliga yrkesorganisationen, Sveriges Barn
morskeförbund och den första kvinnliga fackföreningen, som bestod av 
hemsömmerskor i Lund.4 

Akademiskt bildade kvinnors förening instiftades 1904 med uppgift att 
verka för, att kvinnor med akademisk examen skulle erhålla samma tjän
ster och löner, som tillerkändes män med samma kompetens. 

Sekelskiftet markerar startpunkt för kvinnliga politiska organisationer. 
Stockholms Allmänna Kvinnoklubb (soc.dem.) bildades 1892 och gav från 
1904 ut en egen tidskrift, Morgonbris. Frisinnade Kvinnor konstituerades 
1914 och Allmänna valmansförbundets centrala kvinnoorganisation kom 

1 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor s. 75 f 

2 Qvist: Klasspolitik eller könspolitik i jämställdhetsarbetet s. 20 

3 Lundkvist: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850—1920 

4 Kvinnan i Sverige s. 4 
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till stånd 1920. Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, FKPR, som 
instiftades 1902, utsträcktes såsmåningom till landsorten och antog då 
namnet Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, LKPR. Rekry
teringen till denna gick långsamt i början. År 1905 räknade rörelsen en
dast 4 000 medlemmar. Men 1907 kunde tidningen Idun rapportera »den 
hundrade rösträttsföreningen».1 Såsmåningom hade föreningen 17 000 
medlemmar. Dess organ var »Rösträtt för kvinnor», som utgavs åren 
1912—1921. Föreningen upplöstes i.o.m. att rösträtten infördes. Men 
redan 1911 hade den börjat tyna bort. Några föreningar hade måst lägga 
ner arbetet och detta år vidkändes även rörelsen ett riksdagspolitiskt ne
derlag, i.o.m. att första kammaren med 105 röster mot 22 avslog en mo
tion om kvinnlig rösträtt.2 LKPR hade 1904 anslutit sig till den 1902 in
stiftade International Women Suffrage Alliance, IWSA.3 Sverige har repre
senterats i IWSA av Fredrika—Bremer—Förbundet och Svenska kvinnors 
medborgarförbund. Sistnämnda organisation bildades 1921 och verkade 
för »att Sveriges kvinnor skola bli dugande samhällsmedborgare och freds
älskande världsborgare». I målsättningen ingick också önskan, att de rät
tigheter, som formellt tillerkändes kvinnorna även reellt skulle komma 
dem till godo. 

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogels tad, Juli ta socken, öppnades 
1925. Man ville åstadkomma samarbete mellan människor från olika ar
betsfält och livsområden samt stärka sambandet mellan hem och samhälle. 
Huvudämnet var medborgarkunskap. Kärnan i »Konstellationen Fogelstad» 
utgjordes av Ada Nilsson, stockholmsläkaren som specialiserat sig p, soci
ala problem och missförhållanden, Fogelstads första rektor Honorine Her
melin, Kerstin Hesselgren, då riksdagsledamot, riksdagskollegan Elisabeth 
Tamm, på vars ägor skolan fick sin hemvist samt Elin Wägner, då mest 
känd som journalist.4 Kursdeltagare och föreläsare vid skolan sammanslöt 
sig såsmåningom till Fogelstadsförbundet. 

Svenska kvinnors nationalförbund, SKN, instiftades 1896 som ett or
gan för de svenska föreningar, i vilkas styrelser kvinnor ingick, för att 

1 Isaksson—Linder: Elin Wagner s. 97 

2 Riksdagshögerns och regeringen Lindmans avoga hållning i rösträttsfrågan ledde 
till stark kritik från LKPR:s majoritet. Ett antal högerkvinnor lämnade då för
eningen, vars inställning därmed kom att förskjutas åt vänster. (Wahlström s. 121 

* ff) 

3 Alliansen hade bildats av mera radikala feminister, vilka ansåg, att International 
Council of Women, ICW, instiftat 1888, var för moderat och inriktat på välgö
renhet. (Se Evans: Kvinnorörelsens historia s. 309 ff) Alliansens syfte var att 
samla alla kvinnliga rösträttsföreningar och dess organ utgjordes av »The Inter
national Women News». 1946 blev Hanna Rydh alliansens president 

4 Hamrin—Thorell m.fl.: Det var så vi började s. 28 
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främst främja internationellt samarbete. 1898 anslöt sig förbundet till In
ternationella kvinnorådet. Bland organisationer anslutna till SKN (24 st.) 
märks FBF, RK, KFUK, SHR, SKM. 

Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté grundades 1934 och 
slogs 1944 samman med Yrkeskvinnors riksförbund, instiftat 1937, till 
Yrkeskvinnors samarbetsförbund. Dess uppgift blev, »att på alla områden 
främja kvinnans möjlighet till utbildning och förvärvsarbete ... att stärka 
och bevara deras rättigheter socialt och ekonomiskt ... samt att genom 
upplysningsverksamhet, utredningar och rådgivning främja yrkeskvinnors 
intressen.» 

Mot slutet av 1800—talet gick således kvinnorna samman för att driva 
fackliga frågor. Sekelskiftet markerade starten för de politiska kvinnoorga
nisationerna. Sedan tillkom organisationer med uppgift att främja speciella 
strävanden och krav, t.ex. rösträttsfrågan och kvinnornas önskemål om 
utbildning i medborgar— och samhällskunskap. Kvinnorna har således or
ganiserat sig på bred front. 

De organisationer, som undersöks här, kan emellertid inte hänföras till 
någon av de ovannämnda kategorierna. FBF och SHR/HHS var och är vare 
sig renodlat fackliga, politiska, studiecentrerade eller inriktade på att driva 
specialfrågor. De spänner i stället över ett brett register. Det kan därför va
ra av intresse att studera, hur dessa politiskt neutrala förbund kunnat ver
ka parallellt med och/eller tillsammans med organisationer, som på ett helt 
annat sätt profilerat sig. Hur de lyckats med uppgiften att mobilisera re
surser i form av medlemmar, pengar, legitimitet och auktoritet samt i av
saknad av formella politiska kanaler utöva påtryckning på beslutsfattarna. 

Intressant är att SHR i jämförelse med övriga kvinnoorganisationer till
kom så pass sent (1919). Fanns det inte tidigare något behov av en organi
sation för hemmet och familjen? Eller började husmödrarna känna sig 
utanför, när yrkeskvinnorna allt mer slöt sig samman? Blev beslutsfattarna 
kanske beredda att understödja eventuella organisationssträvanden bland 
husmödrarna för att, genom att slå vakt om hemmafruidealet, hem— och 
familjeinstitutionen, motverka kvinnornas inbrytningsförsök i politik och 
arbetsliv? Dessa iakttagelser och funderingar väcker intresse för frågan, 
varför dessa två organisationer, FBF och SHR/HHS, överhuvud taget bil
dades. 

3  F R Å G E S T Ä L L N I N G A R  

Vilken roll har de partipolitiskt obundna kvinnoorganisationerna spelat i 
den samhälleliga beslutsprocessen, som opinionsbildare och påtrycknings
grupp, för attitydbildningen och det politiska reformarbetet? Har de kun
nat påverka makthavarna och deras beslut? 

I den statsvetenskapliga litteraturen brukar man med makthavare mena 
en person, som kan driva igenom sin vilja med tvångsmedel, t.ex. hot om 
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straff eller utebliven belöning. Inflytande har en person över en annan, i 
den mån vederbörande — utan att tillgripa vare sig öppet eller förtäckt hot 
om sanktioner — får den andre att ändra sin handlingskurs. Makt kan vida
re, enligt Peter Bachrach och Morton S. Baratz, utövas genom ett aktivt a -
gerande i form av beslut med omedelbara och lätt synliga verkningar. Men 
också genom att man avstår från att ta initiativ till beslut eller att aktuali
sera ett problem, d.v.s. genom att ägna sig åt en form av »icke—besluts
fattande».1 

Med den ovan angivna definitionen kan kvinnorna knappast ha haft nå
gon makt. Av tradition har de saknat nämnvärd representation i samhällets 
styrande organ samt maktpositioner i övrigt. Men har de kanske tillförsäk
rat sig makt på mera indirekt väg, t.ex. genom att utöva ett mera privat 
och personligt inflytande över styresmän och beslutsfattare? 

I fråga om intresseorganisationer har statsvetaren Nils Elvander närmare 
redogjort för, vad han anser utgöra det politiska inflytandets komponen
ter. Han indelade därvid detta i basinflytande respektive rörligt inflytande. 
Det förstnämnda är beroende av sådana faktorer som organisationens plats 
i det politiska systemet och oberoende av åtgärder i ett visst läge. Det är 
beroende av 
det faktum, att organisationen representerar en betydelsefull väljargrupp 
gruppens storlek 
den organisatoriska effektiviteten, homogeniteten och sammanhållningen 
den ideologiska gemenskapen mellan organisationen och politikerna 
medverkansfaktorn 
informationsfaktorn. 

Det rörliga inflytandet, å sin sida, är en produkt av organisationens age
rande i en viss situation och kan bl.a. uppnås via presentation av sakmate
rial.2 

Är det tänkbart, att de här behandlade kvinnoorganisationerna kunnat 
utöva såväl basinflytande som rörligt inflytande genom att tillhandahålla 
utredningsresurser, kvinnospecifika erfarenheter och kunskaper, informa
tion samt presumtiva väljare? 

Om så varit fallet — vilka medel och kanaler har man använt sig av och 
vilka av dessa har varit de mest effektiva? 

Förelåg det vid något tillfälle, och i så fall när, en uttalad ideologisk ge
menskap respektive brist eller avsaknad av konsensus mellan organisatio
nen och makthavarna? Hur avspeglade sig detta i graden av framgång? 

På vilka områden har kvinnorna fått vara med och bestämma? Har det 
handlat om bagateller eller om ur kvinnornas synpunkt väsentliga frågor 
och viktigare samhällsproblem? Och undergår denna eventuella påverkans
möjlighet någon förändring över tid? Har det vidare förelegat någon skill
nad mellan stads— och landsbygdsföreningarna med avseende på tillgäng-

1 Bachrach—Baratz: Makt och fattigdom s. 34 ff, 54 ff 

2 Elvander: Intresseorganisationerna i dagens Sverige s. 292 ff 
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liga kanaler och möjligheten att utöva inflytande samt i fråga om de prob
lem, som man i första hand intresserat sig för? 

Tidigare konstaterades det, att kvinnornas insatser i mycket hög grad 
förbisetts inom politiken, definierats bort. Man har bara räknat med kom
munal— och rikspolitik.1 Därför har intresset edit mer under arbetets gång 
väckts inför frågan, vad de aktuella organisationerna betytt för medlem
marna själva, det egna lokalsamhället och bygden. Av denna anledning 
kommer undersökningen inte att ges en allt för stark slagsida åt själva den 
snävt politiska beslutsprocessen. 

En annan väsentlig fråga gäller, huruvida det i realiteten är kvinnoorga
nisationernas aktioner, som varit den pådrivande kraften bakom reformer 
och beslut. Denna fråga leder osökt över till ett problem, som jag personli
gen finner synnerligen viktigt och angeläget att söka lösningen på, nämli
gen hur det kommer sig, att det uppstått en så uppenbar diskrepans mellan 
kvinnornas reella och formella jämställdhet.2 Om kvinnorna har varit på
drivande bakom reformer — varf ör uppstod då denna klyfta? Var det kan
ske i stället så, att kvinnorna bara vann gehör, när andra, »viktigare» grup
per, fann det opportunt att stödja dem, när andra än kvinnorna vann mest 
på den aktuella reformen? Och om det inte i första hand var kvinnokrav, 
som tillgodosågs, vems krav var det då, som man tillmötesgick? Går det att 
finna ett svar på dessa frågor, kanske det blir möjligt att erhålla viss kun
skap om orsaken till skillnaden mellan kvinnans faktiska jämställdhet och 
de ideal, som de politiska partierna i detta avseende anslutit sig till. 

Viktigt är också vad organisationen haft för målsättning. Har det hand
lat om egna kvinnospecifika strävanden, eller har man arbetat för föränd
ringar och mål, som även andra kan dra nytta av? 

Därmed uppstår problemet: Varför uppstod dessa separata kvinnoorga
nisationer överhuvud taget? Och varför kom de just vid den aktuella tid
punkten? Vad hade skett just då, som skapade ett behov av samgående, 
men också underlättade ett sådant? Var det för övrigt samma motiv, som 
låg bakom skapandet av riksförbundet å ena sidan och de lokala organisa
tionerna å den andra? 

Organisationerna uppstod under en period präglad av stora förändringar 
i samhället och i fråga om kvinnornas villkor. Inom den agrara sektorn 
medförde skiftesväsendets genomförande, att ett ökat antal brukare blev 
självägare. Men backstugusittare och fattigare bönder fick det sämre. Detta 
förstärktes sedan av en kraftig befolkningsökning 1821—25. Följden blev 
prole tarisering och ökad social skiktning på jordbrukets område.3 Dessa 
förhållanden liksom den tilltagande industrialiseringen och urbaniseringen 
gynnade framväxten av organisationer. De erbjöd nya former av gemen-

1 Se kap. 1 

2 Med jämställdhet avses i detta arbete »lika möjligheter», ej att något värde pro
centuellt fördelar sig lika mellan skilda kategorier. 

3 Heckscher: Svenskt arbete och liv s. 178, 180, 297 
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skap och tillgodosåg t.ex. löntagarnas och konsumenternas behov av sam
verkan för att hävda sina intressen. Motorganisationer uppstod i form av 
fackföreningar, kooperativ och andra näringslivsorganisationer.1 

Låg några sådana motiv bakom uppkomsten av SHR och FBF? Gunnar 
Qvist har framfört tesen, att FBF kom till som en paraplyorganisation för 
de fackföreningar, som de borgerliga kvinnorna bildade under 1800—talets 
senare del för t.ex. sjuksköterskor, lärarinnor, post— och telegraf ans tällda 
samt akademiskt bildade kvinnor.2 Kom kanske SHR till för att bryta hus
mödrarnas isolering, som en konsumenternas organisation, eller i egenskap 
av en arbetsgivarorganisation gentemot hembiträdeskåren?3 

Svaret härpå ämnar jag söka finna genom att fråga mig: Vad ville man 
påverka? Vem ansluter sig till organisationen? Hur har rekryteringsbasen 
sett ut, och har den undergått någon mera påtaglig förändring över tid? 
Denna fråga är nära förknippad med problemet, huruvida målsättningen 
förändrats. Är för övrigt målsättningen densamma centralt och lokalt, i 
staden och på landsbygden? Har de två östersundsorganisationerna haft i 
stort sett samma rekryteringsbas och mål med resultat, att man konkur
rerat med varandra? Eller har de attraherat så vitt skilda kategorier med
lemmar, att samverkan mellan organisationerna försvårats eller rent av o-
möjliggjorts? 

Målsättning och rekryteringsbas hänger i sin tur samman med eventuella 
förändringar inom organisationen liksom i dess omgivning. Organisationen 
existerar ju inte i ett vacuum utan är utsatt för påverkan från en föränder
lig omgivning. 

Medlemskurvan för SHR/HHS visar en »topp» i 1940—talets början. Se
dan följer en lång regressionsfas. Detsamma gäller FBF men med den skill
naden, att maximum uppnåddes ungefär 1955. Vad orsakade denna suc
cessiva nedgång i medlemsantalet? 

I fråga om SHR gäller t.ex., att den »genuina», helt hemarbetande hus
modern med tiden blev allt ovanligare. Försvann därmed organisationens 
väsentligaste målgrupp? Eller ledde samhällsutvecklingen till att många av 
organisationens mål nåddes? Att organisationen inte lyckades förnya sig? 
Har verksamheten i organisationerna förändrats på ett sådant sätt, att 
många funnit för gott att »hoppa av»? De grundläggande dragen fanns kvar 
i fråga om uppfattningen av mäns och kvinnors roller och relationen mel
lan könen.4 Vilken syn på kvinnornas plats i arbete och hem har organisa
tionerna själva företrätt? Kanske gick det inte att fjärma sig alltför mycket 

1 Elvander: Intresseorganisationerna i dagens Sverige s. 21 ff 

2 Scandinavian Journal of History nr 1 1980 s. 58 

3 Jämför Kerstin Mobergs avhandling »Från tjänstehjon till hembiträde» s. 110 ang. 
SHR:s ovilja att bli betraktat som en arbetsgivarorganisation gentemot hembiträ
deskåren. 

4 Se nedan kap. 4 
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från traditionella värderingar, utan att några medlemmar började bli tvek
samma. Eller också kanske de måttligt intresserade fallit bort och lämnat 
kvar en kärntrupp, en elit som drev organisationens krav effektivare. 

Nära förknippad med medlemsutvecklingen är frågan, huruvida verk
samheten är adekvat med avseende på, vad man säger sig vilja uppnå. Sysslar 
man överhuvud taget med det, som man påstår sig arbeta med? När FBF sä
ger sig vilja arbeta för jämställdhet mellan könen, ägnar man sig då åt såda
na verksamheter, som kan tänkas leda fram till ett positivt resultat? 

Slutligen men inte minst viktigt. Hur har samspelet mellan det centrala 
förbundet och lokalföreningarna sett ut? Har de sistnämnda varit riksorga
nisationens lydiga redskap, eller har man gått sina egna vägar? Och — i vil
ken riktning går impulserna? Uppifrån—nedåt eller tvärt om? Skiljer sig 
SHR/HHS och FBF i detta avseende? 

De frågor, som här tagits upp, skall studeras på det lokala och regionala 
planet. Eftersom jag framlevt mina hittillsvarande dagar i Östersund och 
Jämtland är jag intresserad av denna region. Visserligen kan detta — att jag 
levt så nära organisationerna i tid och rum — innebära svårigheter i fråga om 
att hålla viss distans gentemot personer och händelser. Men jag har försökt 
att i största möjliga mån lyfta mig över detta. Samtidigt medför det vissa 
fördelar i fråga om kontaktmöjligheter, bekantskap med miljön etc. 

Under arbetet med avhandlingen har det såsmåningom visat sig, att en 
begränsning till regional och lokal nivå skulle komma att innebära en alltför 
kraftig inskränkning. Bland annat kräver analysen av samspelet lokalt—cen
tralt och försöket att besvara frågan, varför det råder sådan brist på överens
stämmelse mellan kvinnornas reella respektive formella jämställdhet, en ut
vidgning till riksplanet. 

Professor Sven Lundkvist har som riktlinje för arbetet angivit, att un
dersökningen skall begränsas till de största partipolitiskt obundna kvinnoor
ganisationerna, Fredrika—Bremer—Förbundet (FBF), Sveriges Husmoders
föreningars Riksförbund (SHR)/Husmodersförbundet Hem och Samhälle 
(HHS) samt Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund (YKR). Sistnämnda orga
nisation har dock inte varit representerad i Jämtland—Härjedalen, varför en
bart de två förstnämnda kommer att bli föremål för behandling. Ej heller 
har det funnits någon FBF—krets utöver den i Östersund. 

När det gäller husmödrarnas organisationer, ligger tonvikten i undersök
ningen på föreningen i Östersund, bl.a. för att få fram en jämförelse mellan 
FBF och SHR/HHS. Men eftersom jag också vill ta reda på, vad föreningar
na betytt för medlemmarna, hembygden och samhället, ämnar jag studera 
samtliga husmodersorganisationer i länet om än mycket ytligt. Två före
ningar — de n i Rätan respektive Strömsund — kom mer emellertid att be
handlas utförligare. Anledningen härtill är, att den storkommunreform, som 
initierades 1952, enligt mitt förmenande bör ha inneburit stora förändring
ar i fråga om utvecklingen av skilda samhällen och därmed också skapat nya 
villkor och arbetsuppgifter för de i respektive samhälle verksamma organisa
tionerna. Strömsund blev vid sammanslagningen centralort i kommunen, 
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under det att Rätan slogs samman med Berg med de konsekvenser, detta 
måste ha fått i form av förändrad samhällsservice och struktur. Dessutom 
utgör Rätan och Strömsund olika typer av samhällen. Medan Strömsund är 
såväl ett jord— och skogsbrukssamhälle som ett administrativt och kommer
siellt centrum, är Rätan ett mera genuint skogsbrukssamhälle. Till detta 
kommer ytterligare en väsentlig skillnad. Strömsunds husmodersförening är 
av gammalt datum (1934), husmodersföreningen i Rätan en ung skapelse 
(1961). Dessa skillnader i samhällsstruktur och organisationernas ålder mo
tiverar en jämförelse av deras rekryteringsmöjligheter, medlemsstruktur, 
målsättning och verksamhet. 

Tidsmässigt avgränsas undersökningen till åren 1925—1975. Jämtlands 
första organisation — ti llhörande den här aktuella kategorin — Östersunds 
husmodersförening, bildades 1925. Det internationella kvinnoåret högtidlig-
hölls 1975, och kort därefter påbörjades detta arbete. Därför förefaller en 
avgränsning till ovannämnda femtioårsperiod vara motiverad. 

Innan jag påbörjar min undersökning vill jag emellertid först göra en 
översikt över olika synsätt rörande kvinnan, vilka kommit till uttryck allt
sedan 1700—talet samt fortfarande lever kvar och påverkar inställningen till 
hennes rättmätiga plats och roll i samhället. 

4  F O R S K N I N G S L A G E  O C H  T E O R I E R  

Kvinnan har inte i någon högre grad uppmärksammats i historieforskningen. 
Den väsentligaste anledningen härtill torde ha varit hennes av tradition blyg
samma ställning i samhället. Hon har sällan haft någon ledande, styrande el
ler beslutande funktion utan levt i en vardagstillvaro, som inte ansetts värd 
en dokumentation. Under senare år har emellertid forskningen kring kvin
nornas villkor ökat i accelerande tempo. I detta sammanhang kommer 
därför bara sådant att behandlas, som är relevant för detta avhandlingsarbe
te. 

S y n e n  p å  k v i n n a n  

Uppfattningen om kvinnans natur och väsen har skiftat i skilda kulturer och 
under olika epoker. 

I Västerlandet aktualiserades frågan i hög grad i och med upplysningen. 
Dess hävdande av förnuftet samt ljusa syn på människans möjligheter, vid
syn och tolerans spelade därvid feministerna1 i händerna. Mary Wollstone-
craft betonade i »A Vindication of the Rights of Woman» (1792), att 

1 Med »feminister» menas här anhängare till doktrinen om lika rättigheter för 
kvinnor grundad på teorin om jämlikhet mellan könen. 
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kvinnan var utrustad med en medfödd rationalitet. Via utbildningsrefor
mer och spridandet av förnuft, skulle hon kunna göras medveten om det
ta. När sedan kvinnan blivit en nyttig samhällsmedborgare, skulle resulta
tet härav bli en bättre värld. Kvinnans så hårt kritiserade egenskaper orsa
kades av det förtryck hon utsattes för, fr. a. av att mannen höll henne ne
re.1 

Flera franska upplysningsförfattare knöt an till Platons uppfattning, 
att skillnaden mellan könen begränsades till det fysiska området. Om kvin
nan fick en med mannen likartad utbildning, skulle hon kunna utföra 
samma prestationer överallt, där kroppsstyrkan inte fällde avgörandet.2 

Den franske filosofen Marie de Condorcet förnekade med bestämdhet, 
att kvinnan skulle vara underlägsen av naturen. Allt berodde på brister i 
uppfostran. Kvinnorna hämmades också av det tvång, som seder och bruk 
pålade dem alltifrån barndomen, över— och underlägsenhet var lika förde
lad mellan könen.3 Han krävde full jämlikhet mellan män och kvinnor på 
alla områden. Vinsten för samhället skulle bli större urvalsmöjligheter och 
ökad varuproduktion.4 

T.G. von Hippel hävdade 1794 i »Über die bürgerliche Verbesserung 
der Weiber» beträffande kvinnornas begåvning, att denna var lika stor som 
männens. Den var inte bara förbisedd utan avsiktligt förtryckt.5 

Åsikten, att män och kvinnor i stort sett är lika, betonades av såväl 
liberaler som marxister. För liberalerna var det en självklarhet, att frihets— 
och jämlikhetsidéerna även gällde kvinnorna. Socialisterna menade, att 
det var den sociala omgivningen, som i hög grad formade människan. Upp
fostran tillsammans med förväntningar spelade stor roll i fråga om män
niskans karaktär och utveckling.6 

Den klassiska framställningen av liberalismens tillämpande på kvin
norna skrevs av den liberale teoretikern John Stuart Mill. Hans essä, 

1 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 21 

2 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 19. I Platons idealstat skulle män och 
kvinnor ha samma uppgifter i samhället, eftersom olikheterna dem emellan var 
så obetydliga. I motsats härtill ansåg Aristoteles, att kvinnan var bestämd för 
helt andra uppgifter än mannen. Mannens och kvinnans funktioner var från be
gynnelsen åtskilda, fr.a. på grund av, att kvinnan var såväl fysiskt som psykiskt 
svagare. Därför skulle också maktstrukturen i den ursprungliga gemenskapen, 
familjen, vara patriarkalisk. Ronny Ambjörnsson frågade sig, om Aristoteles 
ringa uppskattning av kvinnan eventuellt kunde äga samband med hans låga vär
dering av kroppsarbete överhuvud taget. (Ambjörnsson: Familjeporträtt s. 30) 

3 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 58 

4 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 19 f 

5 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 18 

6 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 240 
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»The Subjection of Women» (1869), blev något av en feminismens bibel.1 

Enligt Mill kunde man inte avgöra, huruvida det fanns några avgörande skill
nader mellan könen, förrän kvinnorna fritt fått utveckla sina anlag, fått en 
med mannen jämbördig uppfostran samt fått tillfälle att pröva samma yr
ken som männen. Underkuvandet av kvinnorna var ett direkt hinder för 
framåtskridandet, eftersom detta innebar, att mänskligheten berövades 
hälften av sina begåvningar. I stället borde kvinnorna ges möjligheten att 
själva upptäcka gränserna för sin förmåga. Vad de inte av naturliga skäl kun
de göra, behövde de inte förbjudas att ägna sig åt. Vad de kunde åstadkom
ma men inte lika bra som männen, utestängdes de ifrån via konkurrensen. 
Om kvinnorna å andra sidan passade särskilt bra för en viss syssla, skulle de 
sannolikt automatiskt söka sig till denna och samtidigt i hög grad efterfrå
gas inom det aktuella området. Liksom Mary Wollstonecraft framhöll Mill, 
att det var undertryckandet av kvinnorna som framkallade de egenskaper 
och den bristande förmåga, som man anklagade dem för.2 

August Bebel hyste liknande åsikter. Han avvisade alla biologiska—fysio
logiska argument, som användes för att bevisa kvinnans underlägsenhet. Vis
sa naturliga skillnader mellan könen fanns visserligen, t.ex. i relationen till 
barnen. Men såväl Bebel som Mill koncentrerade sin argumentation kring 
likheterna och avvisade talet om »kvinnans natur».3 De flesta skillnaderna 
orsakades enligt Bebel av den sociala situation, som kvinnorna pressades in 
i. Därför skulle olikheterna försvinna, när kvinnorna slapp konkurrera om 
männen samt om och när undertryckandet upphörde.4 

Rosseau däremot, deklarerade en helt annan uppfattning, än den upp
lysningsfilosofer och liberaler anslöt sig till. På samma sätt, som delvis skett 
inom den kyrkliga traditionen, framhävde han kvinnans subordination.5 I 
äktenskapet skulle kvinnan vara underordnad mannen. Kvinnan var under
lägsen mannen i alla avseenden. Samtidigt poängterade han dock, att kvin
nan och mannen var två skilda men samverkande poler. Han ställde genom
gående kvinnans känslomässiga begåvning mot mannens intellektuella kapa
citet. Kvinnan hyste större medkänsla gentemot andra människor och stod 
naturen närmare än mannen. Rousseau beundrade kvinnan i hennes roll 
som mor och älskarinna.6 

Denna kombination av ringaktande och förhärligande av kvinnan, som 
Rousseau gav uttryck för, inspirerade och gick igen hos romantikerna. Vissa 

1 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 25 

2 Mill: The Subjection of Women s. 48 ff, 54, 95 ff, 112, 126, 153 ff, 172 

3 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 343 f 

4 Bebel: Kvinnan och socialismen s. 279 ff 

5 Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 12 f 

6 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 340 
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drag hos kvinnan var negativa, medan andra uppvärderades och sågs som ett 
komplement till mannens egenskaper. Speciellt ansågs kvinnan vara god, 
uppoffrande, intuitiv och gåtfull.1 Man dyrkade denna kvinnans egenart 
och tog avstånd från rationalisternas understrykande av likheterna.2 Målet 
för romantikerna blev följdenligt kvinnans sidoordning med mannen i sam
hällslivet, ej hennes subordination.3 Emellertid oroades de, liksom för öv
rigt även Rosse au gjort, över att den kvinnliga originaliteten skulle kunna 
skadas i konfrontationen med det utomfamiljära samhällslivets realiteter.4 

De kom därför att motverka de krafter, som kämpade för kvinnornas bor
gerliga emancipation, genom att glorifiera den oskuldsfulla, ovetande unga 
flickan samt den trogna, självutplånande hustrun, som uppoffrade sitt obe
roende och sin självständiga personlighetsutveckling för hemmets skull och 
för att behaga mannen. Samhället och kulturlivet var mannens skapelse. 
Mannen ensam var danad för aktiva insatser.5 Samma tankegångar återfanns 
hos Ellen Key. I sin broschyr, »Missbrukad kvinnokraft», anklagade hon 
kvinnorörelsen, för att den gjorde våld på kvinnans väsen genom att kasta 
ut henne — h emmets och känslolivets representant — i konkurrens med 
männen om examina och platser. Det för kvinnan egenartade skulle komma 
att förtvina i brist på användning.6 

En utpräglad representant för olikhetsidén var Charles Darwin med talet 
om, att det naturliga urvalet orsakat manliga egenskaper — mo d, djärvhet, 
intelligens och ledartalang — samt kvinnliga egenskaper såsom emotionali-
tet, vårdinstinkt och intuition. 

Så gott som samtliga utopiska socialister framförde tankar om en för
ändring av kvinnornas ställning, ett upphävande av deras underordnade po
sition. Man började tala om speciella kvinnliga egenskaper, som kunde bli 
till nytta för samhällslivet — inte bara för hem och familj. Den franske soci
alistiske författaren Charles Fourier betonade t.ex., att det fanns skillnader 
mellan könens förmåga och intressen visande sig i en benägenhet att söka 
sig till skilda verksamhetsfält. Men det rörde sig inte om någon kvalitativ 
skillnad.7 

En av den tyska kvinnorörelsens främsta företrädare, författarinnan 
Gärtrud Bäumer, ansåg, att kvinnan — i kraft av sina speciella förmågor — 

1 Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 13 

2 Dahlerup: Socialisme og kvindefrig0relse s. 68 

3 Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 13 

4 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 340 

5 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 17 

6 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen s. 54 

7 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 341 
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kunde bidra till samhällsomdaningen.1 Framför allt gällde detta förutom i 
hemmet inom socialt arbete. Clara Zetkin krävde rösträtt för kvinnor med 
motiveringen, att deras egenart skulle berika och utveckla samhället.2 

Föreställningen om en kvinnlig egenart finns också med i Fredrika Bre
mers verk. Från det första till det sista.3 

Gunnar Qvist konstaterade, att forskningsresultaten rörande föreställ
ningar om kvinnornas förmåga och bestämmelse under industriepoken grovt 
schematiskt gav tre kvinnouppfattningar, som existerat under perioden. En 
hade poängterat den kvinnliga egenarten. Kvinnan hade en förädlande in
verkan på man och barn samt naturliga arbetsområden inom vård och fost
ran. Därutöver passade de för rutinarbete och sysslor, som krävde precision 
och noggrannhet. Däremot inte för ledarskap, beslutsfattande och ansvars
tagande. Mot denna stod — alltsedan Platons tid — den riktning, som ansåg, 
att de psykiska skillnaderna — om de överhuvud taget fanns — var så små, 
att man helt kunde bortse ifrån dem. Därför skulle män och kvinnor ha 
samma uppfostran och arbete. Den tredje riktningen innehöll drag av de två 
förstnämnda. Kvinnan kunde intellektuellt mäta sig med mannen men hade 
också en förädlande inverkan. Konservativa och kyrkliga kretsar har i stort 
sett hyllat olikhetsidén, medan liberaler och socialister anslutit sig till lik
hetsteorin och redan tidigt krävt jämlikhet.4 

K v i n n a n s  s t ä l l n i n g  i  h e m m e t ,  f a m i l j e n  o c h  
p r o d u k t i o n e n  

Olika anledningar och förklaringar, biologiska—fysiologiska, det kapitalis
tiska systemet, patriarkatet etc., har framhållits såsom främsta orsaken till 
kvinnans underordnade position i samhällslivet. 

Rousseaus uppfattning var, att kvinnans plats var i hemmet och bara 
där. I äktenskapet skulle hon vara underordnad mannen, lyda och beundra 
honom.5 Rousseau kom på detta sätt att teckna bilden av den familjetyp, 
som skulle bli bestående under ett par sekler — en familj vilande på den yr
kesarbetande fadern, den ömsinta hemmafrun, det isolerade barnet.6 I 
motsats härtill ansåg Fourier, att män och kvinnor skulle delta i alla samhäl-

1 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 326 

2 A.a.s. 344 ff 

3. Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 245. Beträffande eventu
ella konsekvenser av framhävandet av den kvinnliga egenarten se nedan s 23 

4 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 121 f 

5 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 55 

6 Ambjörnsson: Familjeporträtt s. 28 f 
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lets funktioner, allt efter vars och ens fria val. Han gick vidare till angrepp 
mot äktenskapet, vilket han menade undertryckte kärleken och blev mono
tont för såväl mannen som kvinnan. Kvinnans undertryckande var enligt 
Fourier resultatet av en rad samhälleliga faktorer, såsom bristande eller fel
aktig uppfostran, samhällets uppdelning i isolerade familjer i vilka kvinnan 
alltid hänvisades till hushållsarbete samt kvinnans egenskap av vara, som sål
des i o.m. äktenskapet.1 Marxisterna intog en likartad ståndpunkt. Marx 
vände sig mot den borgerliga familjen, därför att hustrun i denna blivit ett 
produktionsinstrument.2 Han drog paralleller mellan det förtryck kapi
talismen utövade över proletären inom det kapitalistiska samhällets ram och 
det förtryck mannen utövade över kvinnan och barnen i den patriarkaliska 
familjen.3 

Enligt Engek kom undertryckandet av kvinnorna samtidigt med privat
egendomen. Det monogama äktenskapet grundades på mannens herradöme 
över kvinnan med det uttryckliga målet att avla barn, vars faderskap var o-
bestridligt — en nödvändighet betingad av, att barnen skulle ärva mannens 
egendom.4 Kvinnans emancipation blev möjlig, först när hon kom med i 
den allmänna produktionen och inte uteslutande hänvisades till den privata. 
Engels reducerade helt kvinnans problem till hennes arbetsförmåga. Fysisk 
svaghet orsakade hennes undertryckande. 

August Bebel framhöll också betydelsen av den fysiska underlägsenhe
ten men lade härtill även ett biologiskt element. Kvinnans modersfunktion 
var en grundläggande förutsättning för kvinnans ekonomiska beroende av 
mannen.5 

Detsamma gjorde den franska författarinnan Simone de Beauvoir. I 
»Det andra könet» hävdade hon uppfattningen, att kvinnans största problem 
handlar om möjligheten att förena rollen som barnaföderska med uppgifter
na i produktionen. Kvinnans hårda bundenhet vid sin funktion som barna
föderska är den djupaste orsaken till, att hon sedan historiens begynnelse 
hindrats vara med om att bygga upp världen. Kvinnans hela historia har ska
pats av männen. De skapade värdenormerna, moralen och religionerna, och 
kvinnorna bestred aldrig deras överlägsenhet. De samhällsklasser, där kvin
norna åtnjöt en viss ekonomisk självständighet och deltog i produktionen, 
var de underkuvade klasserna, och som arbeterska var kvinnan än mer för
slavad än arbetaren. I de ledande klasserna var kvinnan en parasit och där
för underkastad mannens lagar. Äktenskapet innehåller många fler förplik
telser för kvinnan än för mannen. Därför har kvinnan mycket svårare att 

1 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 69 ff 

2 Avineri: Karl Marx s. 90 

3 Asplund: Sociologiska teorier s. 25 

4 Dahlerup: Socialisme og kvindefrigorelse s. 248 

5 Mitchell: Kvinnorna och den längsta revolutionen s. 15 f 
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förena familjeliv och förvärvsarbete. I de fall samhället kräver detta av hen 
ne, blir hennes tillvaro mycket mödosammare än mannens.1 

Ellen Key idealiserade våldsamt barnet, familjen och äktenskapet. Hon 
ville återvinna hustrurna och mödrarna åt mannen och barnen och därige
nom hemmet åt dem alla.2 

När Betty Friedan intervjuade sina forna klasskamrater femton år efter 
deras examen, varseblev hon hur fjärran den bild var, som gavs av den ame
rikanska kvinnans situation, från den verklighet hon själv upplevde. Den 
lyckliga hemmafrun, vars främsta mål ansågs vara att få man och barn, visa
de sig vara synnerligen otillfredsställd med sin tillvaro. Hon förväntade sig 
helt enkelt någonting mer av den.3 

Juliet Mitchell tecknade i »Den nya kvinnorörelsen» bakgrunden till den 
befrielserörelse, Women's Liberation, som startade ungefär samtidigt, om
kring 1968, i flera olika länder. Enligt henne var de viktigaste komponenter
na i kvinnans situation produktionen, fortplantningen, sexualiteten och 
barnuppfostran. Kvinnans värld, familjen, upptog de sexuella, avlande och 
fostrande funktionerna och omgavs av mannens värld, produktionen. Den 
tvångsmässiga sammankopplingen av sexualiteten, fortplantningen och 
barnuppfostran måste elimineras och kvinnorna tillåtas delta i produktio
nen. Av tradition hade kvinnorna tilldelats okvalificerade, icke skapande 
servicesysslor utgörande ett slags förlängning av deras expressiva familje
roll.4 

Gunhild Kyle har studerat svenska industriarbetände kvinnors villkor. 
Även hon fann, att ingenting betytt så mycket för kvinnorna som just detta 
faktum, att de bär, föder och ammar barnen. Deras deltagande i produktio
nen hade kommit att bestämmas av det aktuella arbetsmarknadsläget.5 I 
»Gästarbeterska i manssamhället» pekade hon på den tydliga tendensen i 
samhället att vilja betrakta kvinnan som en reservarbetskraft lämplig att an
lita i högkonjunktur. Kvinnornas användande i produktionen ansågs förut
sätta särskilda åtgärder, eftersom kvinnorna var bundna geografiskt till ma
kens verksamhetsort och arbetsmässigt i viss mån genom bördan av hem 
och barnavård.6 

Rättssociologen Karin Wiederberg undersökte, vad förändringar i kvin
nornas rättsliga ställning betytt och kan komma att betyda för deras sociala 
position. Även för henne framstod reproduktionsrollen såsom främsta orsak 

1 de Beauvoir: Det andra könet s. 94, 106 ff 

2 Key: Kvinnorörelsen s. 31 

3 Friedan: Den feminina mystiken s. 10 ff 

4 Mitchell: Den nya kvinnorörelsen s. 86 ff 

5 Historisk tidskrift nr 3 1980 s. 355 ff 

6 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 208 ff 
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till diskrimineringen av kvinnorna i arbetslivet. Men diskrimineringen bott
nade inte i första hand i manschauvinism, utan var snarare utslag av ekono
miska avgöranden.1 

Arbetsmarknadssituationens betydelse för behandlingen av kvinnorna har 
framhållits av ett flertal forskare och teoretiker. Greta Wieselgren visade t.ex. 
i »Den höga tröskeln», att den tröghet, som gjorde sig gällande i fråga om att 
ge kvinnorna tillträde till statliga tjänster och lika lön för lika arbete, inte en
bart hade sin grund i idéer om manligt och kvinnligt. Motståndet utvecklades 
nämligen på en arbetsmarknad, där det rådde överskott på akademiker och 
låga löner.2 Riksdagsledamoten Ruth Hamrin—Thorell konstaterade för sin 
del, att tendensen att privatisera kvinnans liv och arbete varit särskilt märk
bar under perioder av lågkonjunktur i näringslivet. Under 1920—talets arbets
löshetskris framfördes motioner i riksdagen, vilka direkt syftade till att för
bjuda eller åtminstone hindra gifta kvinnor att förvärvsarbeta3 

På uppdrag av Delegationen för jämställdhet undersökte Rita Liljeström, 
Gillan Liljeström Svensson och Gunilla Fürst Mellström männens och kvin
nornas ställning i samhället. De fann, att män och kvinnor fortfarande levde i 
skilda världar. Hustrun hänvisades till det enskilda och personliga. Hon sva
rade för människans psykiska och sociala behov, höll samman familjen, sköt
te barn och hushåll. Mannens huvudroll var inom produktionen. Han svarade 
för det allmänna, politiken och besluten. På arbetsmarknaden återfanns 
kvinnorna företrädesvis inom hälso— och sjukvård, detaljhandeln, undervis
ningsområdet samt på banker och kontor. På de två sistnämnda områdena fö
rekom också män men i helt andra positioner. Inom industrin gjorde kvin
norna det okvalificerade arbetet. Alltså konkurrerade inte män och kvinnor. 
Arbetsmarknaden var tudelad samtidigt som lönerna för de två könen sattes 
oberoende av varandra.4 En inventering 1965 visade, att 75 % av kvinnorna 
återfanns inom endast 25 yrken, medan 85 % av männen fördelade sig på 
275 yrken.5 Per Holmbergs låginkomstutredning fastställde kvinnans medi
aninkomst till 66 % av mannens. Bland extremt lågavlönade var två av tre 
kvinnor. Bland manliga löntagare var endast 8 % extremt lågavlönade, bland 
kvinnliga 26 %.I åldrarna över 25 år var andelen extremt lågavlönade liten 
bland männen, medan den bland kvinnorna var hög i alla åldersgrupper.6 Per 
Silenstam fastslog, att reallönen för butiks— och kontors anställda sjönk på 
1930—teilet, samtidigt som den steg i fråga om industriarbetarna. Under ef

1 Wiederberg: Kvinnor, klasser och lagar 1750—1980 s. 203 

2 Wieselgren: Den höga tröskeln s. 229 ff 

3 Hamrin—Thorell m.fl. : Kvinnors röst och rätt s. 134 

4 SOU 1976:71 s. 29 f 

5 Familj och samhälle. TCO/Prisma 1970 s. 254f 

6 Kompendium låginkomstutredningen s. 26 f 
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terkrigstiden steg reallönen fortare inom mansdominerade yrken, än i de där 
kvinnorna övervägde i antal.1 

Gunnar Qvist framhöll, att kvinnorna förvägrades tillträde till högre 
tjänst, därför att de »dumpade» arbetsmarknaden. Däremot fick de tillträde 
till lägre tjänster, som männen inte kunde försörja en familj på. På arbets
marknaden kom kvinnorna att syssla med arbeten, som hade anknytning till 
deras tidigare hemsysslor såsom textil, livsmedel, vård, fostran, undervisning 
och service. Under medeltiden hade pigan 2/3 av drängens lön. Denna rela
tion vidmakthölls sedan genom tillämpandet av principen »lön efter behov»2 

(jfr ovan låginkomstutredningens redovisning av kvinnornas medianlön, 66 % 
av mannens). 

En intressant teori med avseende på kvinnornas nuvarande position i ar
betslivet har framförts av den norska kvinnoforskaren, Helga Hernes. En ana
lys av den tidigare feministiska filosofin, 1790—1850, visade, att denna inspi
rerats av dåtidens ideal och en önskan att få deltaga i det offentliga livet på 
jämställd fot med mannen. Först senare — när det blev uppenbart, att män
nen ej hade för avsikt att ge kvinnan lika rättigheter — började kvinnorna ar
gumentera för sina komplementära färdigheter och kvalitéer.3 Både i femi
nistiska krav från cirka 1890 till 1920 och i den socialpolitiska utvecklingen 
framhävdes den komplementära kvinnobilden, inte den jämställda. Konsek
vensen härav ser vi i dag i den könssegregerade arbetsmarknaden och politi
ken, där kvinnorna återfinns inom den sociala sektorn och det lägre undervis
ningsområdet.4 Oavsett om kvinnorna var de, som starkast betonade den 
komplementära synen, så kan man ändock konstatera, att detta synsätt ledde 
till särlagstiftning och till att kvinnor drabbades av förvärvshinder.5 

K v i n n a n  i  p o l i t i k e n  

När Herbert Tingsten cirka tio år efter den kvinnliga rösträttens genombrott 
summerade dess resultat, konstaterade han — dock med många reservation
ner — a tt kvinnorna utnyttjade sin rösträtt i mycket mindre omfattning än 
männen, att de favoriserade de borgerliga partierna, särskilt i de katolska län
derna, samt att rösträtten fungerat som en konservativ faktor i samhället. 
Historieprofessorn Sven Ulric Palme fann dock med avseende på svenska för
hållanden, att antalet kvinnor som röstade steg snabbt. 1921 röstade endast 

1 Silenstam: Arbetskraftsutbudets utveckling i Sverige 1870—1965 

2 Qvist: Fredrika Bremer och kvinnans emancipation s. 16 f och 
Konsten att blifva en god flicka s. 162 ff 

3 Jmfr s. 18—19 Bäumer—Zetkin 

4 Hernes: Kvinners plass i den statsteoretiske tenkningen s. 131 fi Tidskrift f< 
samfunnsforskning nr 2 1980 

5 Se s. 5 och 8 



47.2 %, 1932 uppnåddes 62.5 %} 
Samtidigt fastslog han, att förväntningarna på en talrik representation 

sveks i Sverige på samma sätt som i England. Första svenska representationen 
utgjorde 1922 inte fullt 2 % av riksdagen som helhet. I slutet av 1960—talet 
hade fortfarande ännu inte 15 %—nivån passerats.2 I landstingen utgjorde 
kvinnorna 1922 1.4 %, 1958 9.4 %, i stadsfullmäktige 1922/23 6.5 %, 1958 
14.4 %, 1966 13.9 % samt i kommunalfullmäktige 1922 2.1 %, 1958 9.0 % 
och 1966 12.0 %. 1947 kom för första gången en kvinna med i regeringen.3 

När kvinnorna började märkas i riksdagen, i debatterna, som motionärer 
etc., orienterade de sig mot vad som betraktats såsom typiska kvinnofrågor. 
Det handlade om egna intressen, såsom rätten till lika lön för lika arbete, un
dervisning och sociala problem.4 

Lydia Wahlström konstaterade också hon, att rösträtten inte infriade de 
förhoppningar den väckt. I »Den svenska kvinnorörelsen» påpekade hon, att 
kvinnorna var en betydelselös minoritet bland de partianslutna. I valtider för
summades de däremot inte. Kvinnornas bristande solidaritet — tills ammans 
med det faktum, att de saknade tillräckliga förbindelser med manliga kret
sar5 — bid rog till att skjuta undan dem. I de fall kvinnorna trots allt uppnått 
visst inflytande var de vanligtvis subalterner.6 

Maud Eduards undersökte kvinnornas position inom det politiska områ
det på 1970—talet och fastslog, att dessa fortfarande spelade en underordnad 
roll. Männen formade samhället. Hon presenterade några del— och helhets
förklaringar till detta förhållande utan att dock dra några egna slutsatser.7 

Beatrice Halsaa—Albrektsen ansåg däremot, att främsta förklaringen till att 
kvinnor deltar i mindre utsträckning i politiken än männen varit själva kvin
nokulturen. I denna finns kravet att kvinnorna skall vara till lags, behaga och 
förhålla sig passiva. Därmed blir de också passiva i politiken.8 

K ö n s r o l l s d e b a t t e n  

Den syn på kvinnans roll och villkor i hemmet, familjen, produktionen och 
politiken, som skildrats i det föregående, återspeglas i senare tiders könsrolls-

1 Hamrin—Thorell m.fl. : Kvinnors röst och rätt s, 45 

2 A.a.s. 62 

3 Eduards: Kvinnor och politik s. 31 ff 

4 Hamrin—Thorell m.fl.: Kvinnors röst och rätt s. 109 f 

5 Betr. behovet och nyttan av manligt stöd se Kap. 9 

6 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen s. 323 ff 

7 Eduards: Kvinnor och politik s. 73 ff 

8 Halsaa—Albrektsen: Kvinner og politisk deltakelse s. 199 
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debatt. Denna kan i stort sett indelas efter två linjer. En radikal och en mo
derat. 

Enligt socialistiska kvinnor krävde kvinnans frigörelse, att hon blev eko
nomiskt oberoende av mannen. Detta — i sin tur — förutsatte, att hon fick 
möjlighet att delta i produktionen. Kvinnorna måste för hela livet engagera 
sig i förvärvsverksamhet och definitivt ta avstånd från fruidealet och familjen 
som försörjningsinstitution. Ställningen som försörjd hemmafru ansågs ovär
dig och förnedrande. Målet för de socialistiska kvinnorna var att avskaffa 
kärnfamiljen, som band kvinnan i hemmet som någon sorts reservarbetskraft 
och servicearbetare. Ansvaret och kostnaderna för de privata funktioner, som 
kapitalismen i eget intresse pålagt familjen och kvinnorna, måste bäras av alla 
i samhället. 

De, som anslöt sig till denna ideologi förespråkade daghem för heldags
tillsyn, kollektiva boendeformer och en rationalisering av hemfunktionerna. 

Till skillnad mot de socialistiska kvinnorna värnade borgerliga kvinnor 
om kärnfamiljens existens. Den ansågs verka stabiliserande samtidigt som den 
utgjorde den främsta kanalen för en ny könsrollsinlärning. Jämställdhet mel
lan könen inom familjens ram var ett viktigt steg mot jämställdhet i samhäl
let. Kvinnornas deltagande i förvärvslivet var också positivt, eftersom detta 
var ägnat att stärka familjeharmonin. 

Den borgerliga eller moderata inställningen ledde till krav på reformer, 
som gjorde att det lönade sig för kvinnorna att arbeta samt familjepolitiska 
åtgärder, som gjorde det ekonomiskt och praktiskt möjligt för kvinnorna att 
lösa problemen förknippade med hemarbetet. 

Sådana reformer var t.ex. införandet av särbeskattning, förvärvsavdrag, 
barnbidrag och vårdbidrag samt förbättrad huslig utbildning, vidgat tillträde 
till skol— och yrkesutbildning samt ökade karriär— och befordringsmöjlighe-
ter i arbetslivet.1 

Det borgerliga synsättet är i linje med de idéer, som Alva Myrdal och 
Viola Klein gav uttryck för i »Kvinnans två roller». De framhöll bland annat 
att: »Försörjningen är inte längre något monopol för männen och hemmets 
skötsel bör inte längre vara ett kvinnornas monopol... hemmet är en gemen
sam ansvarsuppgift för både män och kvinnor.»^ De båda författarinnorna 
var exponenter för, vad Edmund Dahlström kallar den »moderata könsrolls
ideologin». Enligt denna skall kvinnan fritt kunna välja, var hon vill sätta in 
sin arbetskraft. Reformer av olika slag skall hjälpa henne att under sin livs
karriär fullfölja båda rollerna. Därför skulle samhället främja 
att flickor insåg, att de vid sidan av moder— och hustrurollen också hade en 

yrkesroll 
att bostäder, bostadskollektiva servicen, konsumtionsvaruproduktionen m.m. 

utformades så, att hemarbetet minskade 
att gifta kvinnors yrkesarbete inte skattemässigt bestraffades 
att arbetsmarknaden organiserades så, att kvinnans dubbla livskarriär under

lättades 

1 Kvinnors liv och arbete s. 32 ff 

2 Myrdal—Klein: Kvinnans två roller s. 187 25 



att stöden till barnfamiljerna ökades så, att mödrar inte — av familjeekono
miska skäl — tvingades ut i förvärvsarbete 

att husmödrarnas ställning förbättrades t.ex. genom en förbättrad utbildning 
för hemarbetet.1 hemarbetet. 

Eva Moberg — Herthas redaktör i början av 60—talet — tyc ks ha velat 
kompromissa mellan ovannämnda synsätt. Sålunda opponerade hon sig 
starkt mot Alva Myrdals och Viola Kleins tal om »kvinnans dubbla roller» 
och eventuella bemödanden från samhällets sida att underlätta för kvinnorna 
att klara av båda dessa. Resultatet skulle bara bli att de fick två heltidssyssel
sättningar. Enligt Eva Moberg hade såväl män som kvinnor en huvudroll — 
den som människa — och i denna ingick bland annat att ta väl hand om av
komman. Hennes förslag var inrättandet av en »barntilläggskassa», utanför 
statsbudgeten. Alla arbetsgivare skulle dra en viss procentuell del på alla lö
ner över ett visst minimum. Beloppen skulle sedan fördelas på alla barnför-
sörjare, män som kvinnor. Fördelarna med detta system skulle vara följande: 

modern kunde — om hon ville — stanna hemma medan barnen var små 

modern kunde — om hon önskade förvärvsarbeta — bek osta hemhjälp och 
barntillsyn och inte, i och med att hon fick barn, bli ekonomiskt beroende 
av mannen 

likalönsfrågan skulle lättare kunna lösas, eftersom männen inte längre ensam
ma skulle vara familjeförsörjare.2 

Den föregående översikten visar, att ytterst litet i grunden har förändrats 
beträffande synen på kvinnans roll i hemmet, arbetslivet, politiken och sam
hället överhuvud taget. Vi har en manlig och en kvinnlig värld. De båda syn
sätten rörande kvinnans väsentligaste roll, produktions— respektive repro
duktionsrollen, existerar parallellt. Samtidigt som kvinnorna är kvar i sina 
gamla roller, har dock situationen i andra mycket väsentliga avseenden un
dergått stora förändringar, t.ex. i fråga om arbets—, närings— och samhälls
livet, utbildningsmöjligheter och sociala villkor. 

Det är rimligt att tänka sig, att även kvinnorna påverkas av synen på 
kvinnan samt av den könsrollsdebatt, som förs. Därför är det också viktigt 
att undersöka de här aktuella kvinnoorganisationerna för att se, hur de tar 
ställning; se om de accepterar och konserverar de olika synsätten. 

1 

2 
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Kvinnors liv och arbete s. 32 ff 

Moberg: kvinnor och människor s. 108 



5 J Ä M T L A N D S  L Ä N  

Jämtlands län är till ytan större än Danmark. Det utgör cirka 12 % av rikets are
al, medan länets folkmängd 1980 endast motsvarade 1.6 % av hela rikets. När 
Sveriges 2 281 landskommuner efter 1952 successivt krymptes till 277 kom 
länet att bestå av endast åtta kommuner. Härjedalen t.ex. består i stort sett 
av en enda kommun, som till ytan är något större än Älvsborgs län. Ström 
sunds kommun breder ut sig över en sträcka av 12 mil från norr till söder. 

JÄMTLANDS LÄNS 
ÅTTA KOMMUNER 

KROKOM 

ÅRE 

BERGgvens-tavik^ BRÄCKE 

HÄRJEDALEN 

Sveg 
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B e f o l k n i n g  

Största befolkningstätheten finns i Storsjöområdet, som har en för norrländ
ska förhållanden anmärkningsvärd folktäthet, i synnerhet om man betänker, 
att områdets industrialiseringsgrad är låg. Folktätheten är också relativt stor 
i Indalsälvens dalgång. 1975 bodde 51.5 % av länets befolkning inom en fyra-
milsradie från Östersund. Nästan varje kommun omfattar ett eller flera rela
tivt tätt befolkade områden plus vidsträckta mellanliggande skogs—, myr— 
och fjällområden, som är så gott som helt obebodda.1 

Det ekonomiska uppsving, som skedde i landet efter andra världskriget, 
kom i mycket liten omfattning länet till godo. Däremot fick det kännas vid 
de negativa effekterna av denna utveckling. Dessa negativa återverkningar har 
alltsedan dess präglat länets befolknings— och näringslivsförhållanden. En av 
orsakerna till att länet inte fick del av uppsvinget står att finna i dess glesa 
befolkning och isolerade läge. Ända in på 1960—talet var jord— och skogs
bruk de helt dominerande näringarna, medan industrin var mycket dåligt 
utvecklad. Det fanns få utvecklingsbara industrier. Förutom Östersund sak
nade också länet större orter. Därigenom fanns det inte några industrier eller 
orter, som kunde suga upp den arbetskraft, som under 1950— och 1960— 
talens stora strukturomvandling lämnade jord— och skogsbruket för indu
strin. Inom en femtonårsperiod drabbades därför länet av stora utflyttning
ar med förödande konsekvenser för befolkningsutvecklingen.2 Jämtlands län 
kom tillsammans med Mellannorrland att drabbas hårdast bland norrländska 
län, som framgår här nedan. 

Länets folkmängd hade ökat fram till början av 1950—talet. Maximum 
nåddes 1953. Sedan följde en kraftig minskning. Denna uppgick 1955—1978 
till 19 500 personer eller 14 % av befolkningen. Framför allt flyttade man till 
Sydsveriges industrier.3 Medan rikets folkmängd 1950—1960 ökade med 
6.4 %, minskade länets med 2.9 %. Folkminskningen medförde att barnen i 
länet minskade med 13.9 %, gruppen 15—39 år med 10.5 %. Samtidigt ökade 
åldersgruppen 40—60 år med 6.7 % och åldrarna över 60 år med inte mindre 
än 24.6 %. Nettoresultatet blev en kraftig »förgubbning». Detta gällde fram
för allt kommuner med stor total befolkningsminskning t.ex. Berg och 
Ström.4 1980 var mer än var femte invånare utanför Östersund 65 år eller-
äldre.5 

Även om utflyttningen från länet var stor, har flyttningarna inom länet 

1 SOU 1963:45 Befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län s.18 ff. Upp
gifter har även hämtats från länsstyrelsens planeringsavdelning. 

2 Förslag till länsplanering 1980 s. 14 

3 Arbete och framtid s. 71 f 

4 SOU 1963:45 s. 29 

5 Förslag till länsplanering 1980 s. 15 
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varit ännu större. Glesbygderna har tömts på folk, medan tätorterna vuxit. 
1980 bodde över 30 % av länets befolkning i Östersunds tätort, som var tio 
gånger så stor som den näst största tåtorten, Strömsund. I Jämtlands län 
finns i stort sett ett primärt centrum, Östersund—Krokom, samt två regiona
la centra, Strömsund och Sveg.1 

Diagram 1 

Index 
120 
118 

116 
Riket 

114 

112 
110 Norrbottens län 

108 

106 

104 

102 Västerbottens län 

1952 54 56*58 1960 62 64 66 68 1970 72 74 76 77 
Västernorrlands län 

88 Jämtlands län 
86 

Befolkningsutveckling i d e fyra nordligaste länen 1950-77 (index 1950=100) 

Hämtat ur Arbete och framtid s. 126 — ett studiematerial utarbetat av Peter 
Mosskin på uppdrag av länsstyrelsen i Jämtland och Jämtlands läns Bildnings
förbund 

1. SOU 1963:45 s. 72 och 112 
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Befolkningsutvecklingen i Rätan, Strömsund och Östersund, d.v.s. de orter, 
som kommer att beröras närmare i denna uppsats, framgår av nedanstående 
diagram. Det kan tilläggas att Strömsund blev centralort i kommunen vid 
storkommunreformen; i Rätan ökade inflyttningen en period under 1960— 
talet, då man byggde kraftverk. 

Antal innevånare 
i tusental 

Östersund 

Strömsund 

Rätan 

Uppgifterna hämtade ur SOS. 

N ä r i n g s l i v  

Antalet förvärvsarbetande i länet minskade mellan 1940 och 1960 med 
10.4 %. Under samma tid skedde en ökning i hela riket med 8.1 %. Antalet 
förvärvsarbetande kvinnor ökade dock under 1950—talet med 5.7 % (750). 
Men det bör jämföras med den betydligt starkare ökningen i landet som hel
het med 17.9 %. 

Som nämnts var jord— och skogsbruk de helt dominerande näringarna 
ända in på 1960—talet. Trots en kraftig sysselsättningsminskning (— 27. 9 %) 
mellan 1950 och 1960 var andelen sysselsatta inom dessa områden fortfaran
de 1980 dubbelt så stor som riksgenomsnittet. 
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Beträffande industrin, exklusive byggnads— och anläggningsverksamhet, 
hade 1960 inget län så få sysselsatta, relativt sett, som Jämtlands län. Under 
1950—talet ökade andelen från 13.5 % till 14.5 %, genomsnittet för riket 
från 32.7 % till 36.0 %. Antalet industrisysselsatta i länet var dock oföränd
rat, cirka 8 200 personer. 

Som också nämnts ökade antalet förvärvsarbetande kvinnor med 5.7 % 
under 1950—talet. Kraftigaste ökningen inträffade inom handel och tjänster. 
Av den kvinnliga förvärvsarbetande befolkningen fanns 1960 

7.5 % inom jord— och skogsbruk 
8.8 % " industri, inklusive byggnads— och anläggningsverksamhet 

83.7 % " servicenäringar. 
Inom servicenäringar dominerade huvudgruppen tjänster med 56.8 %, 

cirka 8 000 sysselsatta. Husligt arbete var största undergruppen med 15 % 
följd av sjukvård, 11.9 %, och undervisning, 10.4 %. Inom handel dominera
de detaljhandel med huvudsaklig inriktning på livsmedel, 7.6 %; denna grupp 
var lika stor som samfärdsel.1 

1965 infördes lokaliseringsstöd, som genom lån och bidrag skulle främja 
industriell verksamhet främst i Norrlands inland. I mitten av 1960—talet sköt 
Östersund fart som industristad. Mellan 1965 och 1975 fördubblades indu
strin i Jämtlands län. I början av 1970—talet byggde den statliga stiftelsen In
dustricentra sina första anläggningar i Strömsund och Lycksele. Bland de in
dustrier, som utifrån lokaliserades till länet kan nämnas L.M. Ericsson och 
Vinetta, som etablerade sig i Östersund. Tillsammans kom de att sysselsätta 
cirka 700 kvinnor. LME tillverkar elektronikprodukter, Vinetta strumpor. 

Antalet sysselsatta inom industrin i länet ökade med 50 % mellan 1965 
och 1975. Men då måste man hålla i minnet, att utvecklingen startade på en 
låg nivå. Under 1970—talets senare del avstannade den dessutom. Under sam
ma tid (1965—1975) ökade sysselsättningen inom offentlig förvaltning också 
med 50 %, men detta skedde från en avsevärt högre nivå. I nuvarande läge är 
därför mer än var fjärde förvärvsarbetande i länet sysselsatt inom den offent
liga sektorn, i Östersund mer än var tredje.2 

Av vad som sagts i detta kapitel framgår, att Jämtlands läns befolknings
utveckling och näringsliv i flera avseenden skiljer sig från landet i övrigt. Att 
så fortfarande är fallet i fråga om näringsstrukturen framgår av följande upp
ställning. 

1. SOU 1963:45 s. 36 ff 

2 Arbete och framtid s. 69 ff 
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Tabell 1 

Procentuell fördelning av antalet förvärvsarbetande år 1975. 

Östersund övriga Länet Riket 
länet totalt 

Jord— och skogsbruk 
Industri 
Byggnadsverksamhet 
Varuhandel 
Samfärdsel 
Privata tjänster 
Offentlig förvaltning 

4.9 22.2 13.9 6.3 
19.6 17.1 18.3 29.0 

7.8 12.9 10.4 7.5 
14.0 8.4 11.1 13.0 

7.4 7.2 7.3 6.7 
12.0 9.3 10.6 12.6 
34.3 22.9 28.4 24.9 

Totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hämtat ur Förslag till länsplanering 1980 s. 16. 

6  K Ä L L O R  -  M E T O D  -  P R O B L E M  

Källorna har fr.a. utgjorts av organisationernas protokoll, verksamhetsberättel
ser, stadgar, medlemsmatriklar, korrespondens, uttalanden, medlemsblad, 
kommun— och stadsfullmäktigeprotokoll, kyrkböcker, mantalslängder, tele
fonkataloger och tidningsartiklar. 

Medan husmodersföreningarnas material är väl samlat, sorterat och bevarat, 
har FBF :s handlingar varit utspridda bland tidigare och nuvarande funktionä
rer. Protokollsböcker från åren före 1961 finns dock i förvar på landsarkivet. 

Medlemsförteckningar tycks vare sig Östersunds husmodersförening eller 
FBF—kretsen ha ansett det vara värdefullt att spara, något som gjort det svårt 
att få fram medlemmarnas sociala hemvist. Några äldre medlemmar har tyckt 
sig minnas, att main också anmodades av myndigheterna att göra sig av med 
dem, vid andra världskrigets utbrott. Av de medlemsmatriklar, som finns till
gängliga är många odaterade. Dessutom upptar de bara namn och adress. Inga 
titlar, telefon— eller personnummer. Att titlar utelämnats har, enligt uttalan
den av styrelseledamöter i FBF—kretsen, delvis varit en medveten politik. 

Telefonkatalogerna upptar endast mannen och eventuellt hans yrke. Däre
mot vare sig hustruns namn eller sysselsättning. Ogifta och övriga ensamståen
de kvinnor tituleras fröken eller fru, oavsett om de haft ett kvalificerat yrke. 
Trots det har det i några fall gått att spåra detta via telefonkatalogernas yrkes-
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register med dess uppräkning av distriktssköterskor, barnmorskor, damfrisör
skor, kafé— och pensionatsinnehavare, bagerier o.s.v. Användandet av telefon
kataloger har dock begränsats av det faktum, att relativt få människor under 
undersökningsperiodens första år hade telefon. 

Avsaknaden av exakt bostadsangivelse har begränsat användandet av man
talslängder. Dessutom har mantalsdistrikten under åren förändrats, utan att 
detta tydligt angivits. »Jämtlands län i porträtt och bild» tar upp anställda in
om förvaltningen områdesvis. Sålunda upptas där under skilda rubriker perso
nal inom staden och länsstyrelsen, regementena, skogsvårdsstyrelsen, sjukhu
set samt landstings—, stadsfullmäktige— och riksdagsledamöter. 

I avsaknad av matriklar avseende den tidigare perioden (fram till 1945 i 
fråga om Östersunds husmodersförening, före 1948 för FBF—kretsen) har 
sådana namn noterats, som nämnts i protokollen av en eller annan anledning, 
t.ex. i samband med styrelseval, kommittéer, uttalanden och underhållning. 
Nackdelen med ovan relaterade tillvägagångssätt är, att i första hand de mest 
aktiva medlemmarna registrerats. Den som regel mer omfattande passiva ska
ran fångas inte in. Namn på FBF—medlemmar har dessutom erhållits från 
Herthas uppgifter om under året nytillkomna medlemmar. 

Eftersom studien med avseende på strömsundsföreningen och de två öster
sundsorganisationerna omfattar hela femtio år, har det ansetts önskvärt att få 
uppgifter om yrkestillhörigheten från någon tidpunkt i mitten av undersök
ningsperioden. I fråga om Östersunds husmodersförening finns en medlemsför
teckning av år 1954 bevarad. Samtidigt visade det sig möjligt att ur ett kortre
gister över FBF—medlemmar plocka fram uppgifter från detta år. Därför ut
valdes denna tidpunkt, trots att motsvarande data ej kunde tas fram med avse
ende på strömsundsföreningen. Rätansföreningen har funnits så kort tid 
(1961— ), varför det ansetts fullt tillräckligt med en studie i början och en i 
slutet av undersökningsperioden. 

Inte bara medlemmens eventuella yrke har registrerats. Mannens yrke har 
nämligen tillmätts stor betydelse, eftersom — framför allt under tidigare år — 
mannens utbildning och yrkestillhörighet torde ha haft ett avgörande inflytan
de över den status hustrun kom att tillskrivas, valet av umgänge, möjligheten 
att påverka beslutsfattarna och samhällsutvecklingen under en tid, då kvin
norna så gott som helt saknade egen representation i nämnder, styrelser och 
andra beslutsinstanser. Uppgift om medlemmens yrke har ansetts synnerligen 
viktig, eftersom yrkestillhörigheten respektive eventuell avsaknad av högre 
skol— eller yrkesutbildning troligtvis förklarar mycket av kvinnornas intresse 
eller tvärtom likgiltighet inför sådana frågor, såsom möjligheten att påverka 
samhällets beslutsprocesser, tillfälle till reaktivering, omskolning och återinträ-
de i arbetslivet sedan barnen »flugit ur boet», samhällets barnomsorg, beskatt
ning, lönesättning, familje— och äktenskapslagstiftning etc. 

Vid yrkesklassificeringen har den egna kännedomen om vid vilken arbets
plats personen i fråga varit anställd utnyttjats. En husmor på lasarettet var 
kanske sjuksköterska, medan andra sådana var mer att likna vid ekonomiföre
ståndare. Montörer och kontorister verksamma inom SJ har hänförts dit. Ar
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betsplatsen har ansetts viktig, eftersom den ger viss information om sättet att 
rekrytera nya medlemmar, varför vissa frågor anses väsentligare än andra, gra
den av konkurrens respektive samverkan mellan organisationerna samt till
gängliga kanaler för påverkan och inflytande. Den har också ansetts väsentliga
re än en strikt statusgradering av medlemmarna och deras män. En sådan gra-
dering har undvikits, då det är nära nog omöjligt att exakt rangordna yrken 
och befattningar, framförallt som olika yrken tillmätts olika status under skil
da tidsepoker. Undantag har bara gjorts för det militära området, eftersom 
försvaret har en strängt hierarkisk organisation. 

Organisationernas stadgar ger upplysning om den formella målsättningen. 
Uttalanden, anföranden, debatter, motioner och verksamheten överhuvud ta
get ger i viss utsträckning besked om, huruvida man håller fast vid den dekla
rerade målsättningen, eller om det uppstår brytpunkter i form av mindre mo
difieringar, omprioriteringar eller omfattande nyformuleringar. Protokollen in
nehåller ytterst sällan regelrätta diskussionsreferat. Trots detta utgör de den ri
kaste källan vid analysen av organisationernas verksamhetsinriktning. De har 
dessutom kompletterats med personliga intervjuer. 

Med hjälp av Jämtlands läns husmodersförbund distribuerades en enkät till 
de olika lokalföreningarnas medlemmar. Svarsfrekvensen blev dock tyvärr allt
för låg för att motivera en statistisk bearbetning. Vissa uppslag och antydning
ar om tendenser gav den emellertid. 

I vad mån verksamheten är adekvat med avseende på måluppfyllelsen bör 
framgå av, i vilken utsträckning man närmar sig målen. I vissa fall går det kan
ske att få en tydlig bekräftelse härav. Men problemet är, att många mål är ab
strakta. Vad mäta och hur? JHur kan man t.ex. mäta organisationens förmåga 
att sörja för medlemmarnas behov av gemenskap, trygghet, personliga utveck
ling o.s.v.? Om medlemmarna kvarstannar i organisationen under lång tid, fli
tigt besöker dess möten samt aktivt engagerar sig i verksamheten bör detta 
emellertid kunna ge en fingervisning om, huruvida och på vad sätt den fyller 
väsentliga funktioner. 

Samma svåra mätproblem infinner sig, när det gäller att fastställa graden 
av organisationernas inflytande över samhällets beslutsprocess och utveckling. 
En framkomlig väg är att så långt möjligt relatera de uppnådda resultaten till 
målsättningen. Om organisationen uppnår målet, lyckas göra vad den vill göra, 
bör man kunna utgå ifrån, att den haft inflytande på ifrågavarande område. 
Har organisationernas krav tillgodosetts fullständigt — utan mer eller mindre 
kamouflerade förbehåll — äm nar jag utgå ifrån, att de har utövat ett icke 
oväsentligt inflytande. Framför allt om detta skett i strid med andra intres
senters önskemål. Omvänt kan inflytandet ha varit marginellt, om kvinnorna 
tillåtits vara med och bestämma inom tämligen betydelselösa områden, i frå
gor som bara eller i första hand intresserat kvinnorna, eller kring vilka det rått 
utbredd konsensus i samhället. Konsekvensen härav blir, att antalet represen
tanter i styrelser och nämnder inte ger ett entydigt mått på inflytandet. Till 
detta kommer dessutom, att representanten kanske inte ens finns med i egen
skap av organisationens talesman eller sitter med i så många styrelser och 
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nämnder, att inflytandet snarare är knutet till personen än till organisationen. 
Slutligen — vad gör starkast intryck på beslutsfattarna? Remissvar? Upp

vaktningar? Motioner och resolutioner i anslutning till offentliga debatter och 
möten? Massmediautvecklingens betydelse måste också beaktas i detta sam
manhang. Man får inte heller glömma det inflytande, som utövas via informel
la påverkanskanaler. Under undersökningsperiodens första decennier saknade 
kvinnorna i hög grad säte i styrande och beslutande organ. Däremot inte deras 
äkta män! Sådana inflytandevägar kan vara väl så viktiga! 

7  O R G A N I S A T I O N E R N A S  U P P K O M S T  

Varför och för vem bildades FBF (1884) och SHR (1919)? Vilket eller vilka 
behov förväntades bli tillfredsställda? Och varför vid just denna tidpunkt? Vi
dare — varför fick Östersund plötsligt med fem års mellanrum (1925 respekti
ve 1930) två partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer? För att besvara det
ta måste förbundens och lokalföreningarnas uppkomsthistoria studeras närma
re. 

FREDRIKA—BREMER—FÖRBUNDET 

Fredrika—Bremer—Förbundet instiftades 1884 av Sophie Leijonhufvud Adler-
sparre, författarinna under pseudonymen Esseide efter namnets initialer. 1873 
hade Sveriges första kvinnoförening, Föreningen för gift kvinnas äganderätt 
bildats. Den verkade för upphävandet av mannens målsmannaskap, samt för 
att gift kvinna skulle få ägande— och förvaltningsrätt till den egendom, hon 
ärvt eller själv förvärvat. För att uppnå dessa mål sökte man förmå kvinnorna 
att registrera sig och rösta i stadsfullmäktigevalen. Denna rörelse kan betraktas 
som föregångare till FBF, som också 1896 kom att överta dess verksamhet. 

Tillsammans med väninnan Rosalie Olivecrona hade Esseide 1859 startat 
Tidskrift för hemmet, tillägnad först den svenska kvinnan sedan den nordiska. 
Svenska kvinnorörelsen hade härigenom fått ett språkrör, i vilket missförhål
landen kunde påtalas och reformer diskuteras. Visst spaltutrymme gavs alltid 
åt kvinnosakens företrädare. 1880 blev så frågan om tidskriftens fortsatta exi
stens aktuell. I samband därmed började tankarna på en organisation växa 
fram.1 I näst sista numret av tidskriften, 1884, erinrade Esseide om de kvin
noföreningar som fanns i England, Frankrike och Tyskland samt framhöll 
Dansk Kvindesamfund, Finsk kvinnoförening och Norges nyss instiftade kvin-
desagsforening. Nu behövde hon ekonomiskt stöd för tidskriften. Det var en 
av Esseides främsta avsikter med bildandet av FBF. 

1 I Fredrika Bremers spår s. 40 ff 
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Emellertid var det även något annat, som just vid denna tid drev Esseide 
att bilda ett förbund, nämligen de reaktionära strömningar, som hon spårat 
i tiden, och som efterträtt den stolta period, då Lars Johan Hierta präglade 
satsen: »Den förnämsta mätaren på ett folks civilisation är den rätt, man 
lämnar qvinnan i samhället.»1 

Till detta kom, att Esseide hade en omvittnad längtan efter kunskap 
och utbildning. Av ekonomiska skäl hade hon tvingats skapa sig sin egen 
framtid. Innan hon började med tidskriften, sysslade hon med lektioner, ö-
versättningsarbete och vitbroderi.2 Sigrid Leijonhufvud sade om sin faster, 
att hon var övertygad om vikten av, att kvinnlig arbetskraft skolades och att 
nya arbetsområden öppnades för den. Hanna Rydh framhöll, att Esseide 
»samlade landets kvinnor kring uppgiften att göra dem till medborgare i ett 
århundrade, då hemmet mer och mer öppnade sig för en växelverkan mellan 
hem och samhälle.»3 

Kungstanken i Esseides målsättning var studie- och yrkesstipendier för 
flickor för att ge dem möjlighet till självförsörjning och självständighet.4 

I samband med det konstituerande sammanträdet framhöll hon: Vad är det 
för mening att lämna kvinnan tillträde till universitetens lärosalar, när man 
vägrar henne nödigt anslag för den elementarundervisning, som är ett villkor 
därför. Låtom oss blott komma ihåg, att den manliga ungdomen, utom den 
hjälp, som tradition och sed giva, har hela sin skolgång i det närmaste kost
nadsfritt och därutöver tillgång till stipendiefonder av ett sammanlagt be
lopp av över 11 miljoner, medan den kvinnliga ungdomen saknar all studie
hjälp och måste betala all elementarundervisning.5 

Frågan om en organisation togs på allvar upp inom en liten krets hösten 
1883. Esseide samlade då några medarbetare till ett möte med resultat, att 
ett trettiotal intresserade inbjöds till överläggningar. Inbjudan åtföljdes av 
ett programutkast samt en artikel författad av Esseide rörande studie- och 
yrkesstipendier för unga flickor. 

Programförslaget, som gick ut på remiss till personer, vilka Esseide ville 
intressera och vars omdöme hon var angelägen att få höra, återges här nedan 
med Ellen Keys, slutredigerarens, kommentarer inom parentes. 

1. studie- och yrkesstipendier för flickor (Bra) 

2. värnplikt för kvinnor inom organiserad sjukvård (Illa) 

1 Hertha nr 1 1960 s. 21 

2 Hertha nr 4 1944 s. 76 

3 A.a. s, 74 och 76 

4 Hertha nr 1 1960 s. 21 

5 I F redrika Bremers spår s. 42 
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3. reformering av barnmorskeväsendet, kvinnlig läkarhjälp och sjuk
vård (Medicinalstyrelsens sak) 

4. tekniska förbättringar av hushållsredskap (Fri konkurrens — som 
verkar långsamt men säkert) 

5. en på vetenskaplig forskning grundad framställning av den svenska 
kvinnans historia och kulturutveckling (Ingen förening framkallar 
detta) 

6. att fästa uppmärksamheten på brytningen mellan forna tiders och 
den nya tidens uppfattning av sedelagen, särskilt med avseende på 
familjen och äktenskapet, söka utreda det berättigade däruti och 
varna för missriktningar (Hela litteraturen gör detta) 

7 likställighet mellan man och kvinna inför den offentliga moralen1 

Till den sista punkten gavs ingen kommentar av Ellen Key. Men Esseide 
nödgades stryka den såsom varande alltför ömtålig, överhuvudtaget blev 
det inte mycket kvar av Esseides ursprungliga programutkast. Det slutgiltiga 
programmet innehöll följande punkter: 

1. stipendiesaken 

2. meddelande av råd för självstudier 

3. att bland kvinnor av alla klasser sprida kännedom om deras rättsliga 
ställning 

4. att verka för kvinnors inväljande i kommittéer och styrelser i frågor 
rörande kvinnor och barn 

5. att medverka i frågor om skolreformer 

6. att ge upplysning i ekonomiska frågor 

7. att söka verka för öppnandet av nya banor för kvinnans verksam-
het2 

Detta program — inriktat på ekonomiskt oberoende, juridiska rättighe
ter och undervisning3 — mås te anses vara en anspråkslös målsättning. Man 
vågade uppenbarligen inte utmana männen alltför mycket. Representation 
inom områden, som berörde kvinnor och barn, dristade man sig till att göra 
anspråk på. Men i fråga om skolan och arbetsmarknaden vågade man bara 
kräva att få medverka, respektive verka för. Så långt som till att kräva att få 
deltaga i beslutsfattandet tordes man uppenbarligen inte sträcka sig. 

1 Hertha nr 1 1960 s. 21 f 

2 Hertha nr 1 1960 s. 21 f 

3 Betr. »feminismens» utveckling se nedan Evans sid. 41 
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Den 3 december 1884 samlades ett hundratal personer till ett konstitu
erande sammanträde. Närvarande var bl.a. Viktor Rydberg, Sven Hedin och 
Ellen Key. Trots ett visst motstånd lyckades Esseide genomdriva, att organi
sationen fick namn efter Fredrika Bremer. Skulle förbundet, menade op
ponenterna, utsättas för åtlöje genom att uppkallas efter en föråldrad ro
manförfattarinna. Men Esseide var obeveklig. När hon 25 år tidigare starta
de Tidskrift för hemmet, hade hon velat uppkalla den efter Fredrika Bre
mer, men hon hade böjt sig för sin medredaktris, Rosalie Olivecrona, som 
framhållit, att mademoiselle Bremers namn för allmänheten vid denna tid 
vore av föga rekommendation.1 

Första styrelsen bestod av 14 damer och 10 herrar. Ordförande blev 
Hans Hildebrand, riksantikvarie med konservativ åskådning. Den ledande 
själen i arbetet blev dock Esseide. 

Redan 1887 utarbetade förbundet en plan för studie— och yrkesstipen
dier till kvinnor. Efter landsomfattande insamlingar kunde man såsmåning-
om börja utdela s.k. länsstipendier, en verksamhet som sedan fortsattes un
der alla år.2 

1892 tillsattes en kommitté med uppgift att främja sjuksköterskeutbild
ningen. Bl.a. arbetade denna med anskaffandet av sjuksköterskor i Stock
holm samt för en förbättrad sjukvård på landsbygden. Det hela resulterade 
såsmåningom i en förbundsbyrå i Stockholm och sjuksköterskebyråer runt 
om i landet. Vid Förbundsbyrån inrättades 1887 en sjukkassa för lärarinnor 
och »med dem likställda arbetande kvinnor», vilken sedan var i verksamhet 
fram till 1926, då den uppgick i Centralsjukkassan i Stockholm. I byråns 
verksamhet ingick också en platsförmedling.3 En rådgivningsbyrå lämnade 
upplysningar om kvinnliga arbetsområden, utbildningsmöjligheter och löne
förhållanden, kvinnoföreningarnas verksamhet, stipendier tillgängliga för 
kvinnor, pensionsföreningar etc. År 1916 inrymdes stipendieinstitutionen 
i byrån.4 På sjuksköterskebyrån hölls också föreläsningar i fackämnen för 
arbeterskor i Liljeholmen och Hagalund, bl.a. rörande hemvård och barn
uppfostran. Praktiska kurser arrangerades i matlagning och handarbete för 
unga flickor och mödrar.5 Byrån utvecklades med tiden till en institution, 
dit myndigheter, organisationer och enskilda personer, i in- och utlandet, 
kunde vända sig för att få upplysningar, utredningar, litteratur och annat 
material om den svenska kvinnorörelsens historia och aktuella aktivitet. 
Den förberedde även ärenden till styrelsen och förvaltningsutskottet, verk-

1 Hertha nr 1 1960 s. 22 

2 I Fredrika Bremers spår s. 42 och 118 ff 

3 I Fredrika Bremers spår s. 46 

4 A.a. 8,145 

5 A.a, s. 49 
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ställde deras beslut samt utgjorde en föreningslänk mellan förbundsstyrel
sen och övriga förbundets organ.1 

Enligt Lydia Wahlström blev FBF :s byrå allt mer ett den svenska kvin
nosakens centrala ämbetsverk. Myndigheterna kunde hämta upplysningar 
därifrån. Byrån förberedde motioner och lämnade information rörande 
kvinnofrågor.2 

Via denna byrå bidrog således FBF till en reglering av förhållandena på 
arbetsmarknaden, informerade myndigheterna på ett för dem tämligen nytt 
område, tillhandahöll expertkunskap och utredningsresurser. Samtidigt till
hörde makthavarna i stor utsträckning samma samhällskategori som FBF— 
kvinnorna. Även medel— och överklassens män hade intresse av, att kvin
norna blev självförsörjande. Den framgång man hade, är därför förståelig. 

1907 öppnades förbundets lanthushållsseminarium, landets första i sitt 
slag. När riksdagen 1912 beviljade anslag till upprättandet av lanthushålls
skolor, fanns därigenom kompetenta lärarkrafter att tillgå. 1913 inrättade 
förbundet en lanthushållsskola som övningsskola för seminariet.3 Dessa un
dervisningsanstalter fanns kvar fram till 1962.4 En lanthushålls— och träd
gårdsskola startades 1916. 1907 hemställde förbundet hos Stockholms 
stadsfullmäktige om inrättandet av en kvinnlig yrkesskola. 1909 tillsatte 
FBF en kommitté med uppdrag att planera en sådan, och 1917 öppnades 
Fredrika—Bremerförbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning, vilken lika
ledes verkade fram till 1962.5 

Förbundet engagerade sig också i arbetet, som bedrevs av Centralför
bundet för socialt arbete, ett samarbetsförbund grundat i Stockholm 
1903.6 I tidskriften Dagny diskuterades ofta sedlighetsfrågor.^ På ett ti
digt stadium av sin verksamhet etablerade FBF kontakt med olika kvinnliga 
yrkeskårer, främjade deras intressen i fråga om löne— och arbetsförhållan
den samt hjälpte till vid organiserandet av sammanslutningar. Bland annat 
stod förbundet fadder för Svenska Sjuksköterskornas Pensionsförening 
(1895) och Kvinnliga Kontoristföreningen (1903). Vidare deltog FBF vid 
bildandet av Kvinnliga telegrafpersonalens förening och Kvinnliga postför-

1 I Fredrika Bremers spår s. 46 ff 

2 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsens historia s. 41 

3 I Fredrika Bremers spår s. 130 ff 

4 Årsberättelsen 1962 s. 41 

5 I Fredrika Bremers spår s. 135 ff 

6 Rossel: Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850 — 1950 s. 60 

7 I Fredrika Bremers spår s. 44 
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eningen (1903) samt Föreningen kvinnor i statens tjänst (1908). FBF sam
verkade också vid tillkomsten av de kvinnliga kårsammanslutningarnas cen
tralråd (1920) och föreningen Års ta1 (1927). Genom riksdagsmotioner, 
spridandet av särtryck och broschyrer till regering, riksdag och centrala äm
betsverk lämnade FBF olika kårer sitt stöd. Man arbetade för vidgade ar
betsmöjligheter och tillskrev sig bl.a. äran av, att apotekarbanan 1891 öpp
nades för kvinnor, och att kvinnorna 1893 fick tillträde till snörmakar— 
och tapetseraryrket.3 

Den föregående redogörelsen tyder på, att Evans förklaring till feminis
mens uppkomst — med elklassens expansion och framryckning4 — kan äga 
en hög grad av giltighet. FBF :s strävan gick ut på att möjliggöra för över— 
och medelklasskvinnor att få högre utbildning, kompetens och behörighet. 
Vid denna tid expanderade den offentliga sektorn kraftigt och erbjöd sys
selsättningsmöjligheter inom undervisning, sjukvård, kontor och service. 
Kommunikationerna byggdes ut och handeln ökade. Dessa alltmer profes-
sionaliserade sysslor var samtidigt av det slaget, att de av tradition ansågs 
synnerligen lämpade för kvinnor. Qvists betonande av den demografiska ut
vecklingen, resulterande i ett stort antal ensamstående kvinnor med försörj
ningsproblem, ägde kanske inte samma relevans under 1800—talets senare 
del. Målet för Esseide och hennes medsystrar var uppenbarligen inte enbart 
försörjning. Man ville uppnå någonting därutöver, nämligen tillträde till så
dan yrkesutövning, som fordrade högre kunskaper och meriter samt till den 
undervisning, som förmedlade dessa kvalifikationer men också personlig
hetsutvecklande kunskaper. Vad kvinnorna ville tycks kort sagt ha varit att 
använda den egna förmågan för att skaffa sig en, med avseende på deras so
ciala ställning, adekvat försörjning. 

Qvists uppfattning, att FBF tillkom som en paraplyorganisation för ny
startade kvinnliga fackföreningar,5 var kanske inte helt riktig. Det förefaller 
mera troligt, att »Fredrikorna» medverkade vid deras grundande, delvis höll 
dem samman organisatoriskt och samarbetade med dem. I ett annat sam
manhang säger också Gunnar Qvist själv, att »Den borgerliga kvinnorörelsen 
stöddes inte bara av partianknutna förbund utan också av partipolitiskt o-
bundna organisationer, delvis fackliga, som kunde agera oberoende av parti
taktiska hänsyn.»6 

1 Namn efter Fredrika Bremers fädernegård 

2 I Fredrika Bremers spår s. 54 f 

3 Rossel: Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850—1950 s. 38 f 

4  S e s .  5 - 6  

5 Se s. 13 

6 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 208 
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Ytterligare en väsentlig faktor för uppkomsten av FBF just vid denna 
tidpunkt var sannolikt John Stuart Mills bok, »The Subjection of Women», 
1869. Enligt Evans lästes och begrundades den av kvinnor världen över och 
gav bl.a. direkt upphov till den finska kvinnorörelsen.1 

Inom de feministiska rörelserna inträffade enligt Evans en utveckling 
från en »moderat feminism», vilken i första hand kämpade för ekonomiskt 
oberoende, juridiska rättigheter och undervisning. Såsmåningom införliva
des kraven på moraliska reformer. En disciplinerad arbetarkår och ett regle
rat sexualliv skulle möjliggöra, att egendomen och förmögenheten växte 
och kunde gå i arv till en »garanterat egen» avkomma. Senare övergick rörel
sen i en »radikal feminism», som främst kämpade för kvinnlig rösträtt.^ 
Denna utveckling kan spåras hos FBF. Från början prioriterades ekonomi
ska frågor, följt av välgörenhetsarbete och en strävan att höja sedligheten, 
bl.a. i samverkan med Centralförbundet för socialt arbete;3 1899 framlade 
så FBF de svenska kvinnornas första skrivelse om rösträtt till regeringen.4 

Under år 1921 bedrev kretsnämnden ett energiskt arbete, vilket resulte
rade i 12 nya kretsar. Ida von Plomgren, Axianne Thorstensson och Signe 
Laurell reste land och rike runt och talade om nyttan och nödvändigheten 
av en politiskt oberoende kvinnoförening.5 Varför plötsligt denna föränd
ring? FBF hade så när som på förekomsten av ett fåtal kretsar i 35 år varit 
en stockholmsföreteelse.6 

Enligt Lydia Wahlström var det genomförandet av rösträttsreformen, 
som satte fart på kretsbildandet. Främsta orsaken var, att en mängd kvin
nor, som förut givit det mesta av sin lediga tid åt rösträttsarbetet, nu på sätt 
och vis blivit husvilla, då rösträttsorganisationen upplöstes. »Genom att bil
da kretsar inom Fredrika—Bremer—Förbundet skulle dess kvinnor kunna 
återfinna en anknytningspunkt till de stora allmänna frågorna.» Men bland 
de medlemmar av Landsföreningen som intog en mera radikal ståndpunkt, 
gjorde sig snart en annan mening gällande — den som ledde till bildandet av 
Svenska kvinnors medborgarförbund,7 även den en politiskt neutrali organi
sation. 

En annan tänkbar anledning är, att arbetet för kvinnlig representation 
måste drivas lokalt, om man ville komma in i styrelser och nämnder. Riks-

1 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 25 

2 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 45 ff 

3 Se ovan s, 38 och nedan s. 54 

4 I Fredrika Bremers spår s. 94 

5 A.a.s. 76 

6 De enda kretsar, som bildats före 1921 var Motala, Malmö—Lund, Hälsingborg 
och Arvika (1906), Strängnäs (1907), Göteborg (1917) samt Gävle (1920). (I 
Fredrika Bremers spår s. 74) 

7 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsens historia s. 43 f 
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representationen förutsatte att kvinnorna kom på valbar plats på röstsedlarna 
inför kommunal— och landstingsvalen ute i valkretsarna. Kanske ville man 
också undvika att reformen blev skenbar, att den inte skulle leda till ökad 
kvinnlig representation. 

Mycket tyder också på att partipolitiska dispositioner låg bakom upp
komsten av kretsar. Socialdemokratiska kvinnor vågade uppenbarligen inte 
samverka med de borgerliga. Så sent som 1920 hade partiet tillåtit bildandet 
av ett särskilt kvinnoförbund och det arbetsutskott för kvinnoagitation, som 
bildades 1908, sattes tidvis under manlig kontroll. Socialdemokratiska kvi-
norörelsens osjälvständighet orsakades av partibundenheten och ekonomisk 
svaghet. Den var helt beroende av bidrag från partiet och LO.1 Så länge soci
aldemokrater och liberaler kämpade mot högern tycks man dock ha kunnat 
samarbeta,2 men nu, när politiska kvinnoförbund sett dagens ljus och före
drog att göra gemensam sak med moderpartierna, hamnade FBF vid sidan. 
Förbundet saknade sina tidigare kontakter med regering och riksdag3 och 
hade i o.m. socialdemokratins framryckning även förlorat sin roll som facklig 
rådgivare. 

Ytterligare förklaring till det intensiva kretsbildandet var kanske det fak
tum, att utsikterna började ljusna något beträffande kvinnornas tillträde till 
högre skol— och yrkesutbildning. Behörighetslagen och flickors tillträde till 
statliga läroverk låg inom räckhåll. Landets första yrkesskolstadga formule
rades 1918, 1925 trädde behörighetslagen i kraft och 1927 fick flickor till
träde till de statliga läroverken. Därför fanns det sannolikt skäl att tillse, att 
dessa reformer inte bara blev pappersprodukter. 

När — ko rt sagt — FBF hade svårt att få till stånd samarbete med andra 
kvinnoförbund, LKPR nedlagt sin verksamhet och förbundet höll fast vid sin 
politiska obundenhet, samtidigt som 1920—talet innebar en febril aktivitet i 
fråga om rösträtten, skolan och yrkesutbildningen — FBF:s viktigaste arbets
områden — bör det ha funnits alla skäl att i större utsträckning än vad som ti
digare varit fallet, sprida verksamheten utanför huvudstadens gränser. 

Var det då samma orsaker, som låg bakom uppkomsten av en krets i 
Östersund 1930? 

Enligt intervjuer med medlemmar i föreningen, hade försök gjorts tidiga
re att starta en krets i Östersund, dock utan framgång. 1930 höll så Ida von 
Plomgren ett föredrag i staden över ämnet »Fredrika—Bremerförbundets be
tydelse för Sveriges kvinnor». Därefter tillsattes en kommitté med uppgift att 
undersöka möjligheten att få till stånd en krets. Ett halvår senare hölls sedan 
det första mötet.4 

1 Qvist r Konsten att blifva en god flicka s. 209 f 

2  Se s .  87  

3 Se s. 86 f 

4 Protokoll av den 19jan. 1931 
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Kretsen tillkom året innan Hanna Rydh kom till Östersund för att bliva lä
nets landshövdingska. När kretsen 1964 lämnade bidrag till Hanna Rydhs 
minnesfond, omnämndes hon i egenskap av dess grundare.1 1931 blev hon 
kretsens hedersordförande.2 FBF var hennes speciella skötebarn även om 
hon också ägnade SHR stort intresse.3 Av protokoll och verksamhetsberät
telser framgår, att hon var synnerligen aktiv och en starkt pådrivande kraft i 
kretsens arbete under sina åtta år i Östersund. När hon lämnade staden, blev 
hon omedelbart ordförande i riksförbundet. Såsmåningom blev hon känd 
som en mycket energisk kretsbildare.4 

Svaret på frågan varför Östersund fick en krets och just 1930 torde där
för vara följande. Vid denna tid förelåg det ett starkt intresse inom riksför
bundet att få till stånd nya kretsar. Hanna Rydh stod vid det tillfället i be
grepp att flytta till Östersund. Vad var egentligen naturligare, än att hon såg 
till att det fanns en krets, där hon skulle komma att bo och verka? 

östersundskvinnornas intresse var synbarligen inte särskilt stort. Den so
ciala rekryteringen5 och de första årens verksamhet (tabell 6, 8, 15—17) talar 
också för, att den kategori kvinnor, som drogs till föreningen, inte hyste nå
got uttalat intresse för kvinnofrågor. Det handlade om en »social elit» med 
den tidens måttstock mätt. Som regel förvärvsarbetade inte de kvinnor, som 
tillhörde detta skikt, sedan de gift sig. Att t.ex. tituleras doktorinna innebar 
betydligt högre status än att bära etiketten sjuksköterska. Med tanke på ma
kens inkomst och gällande sambeskattningsregler var det heller inte särskilt 
ekonomiskt lönsamt. Samtidigt betraktades sannolikt inte yrkesutövandet 
vid denna tid som ett viktigt medel för självförverkligande och personlighets
utveckling i så hög grad, att man kunde tänka sig ta ett arbete för dess egen 
skull, oavsett om det ekonomiska utfallet blev ringa. Ej heller var det särskilt 
»comme il faut» eller vanligt, att denna kategori kvinnor sysslade med politik 
eller samhällsfrågor överhuvud taget. Däremot var det fullt acceptabelt, att 
de ägnade sig åt soaréer och teaterföreställningar för välgörande ändamål. 
Detta var också vad östersundsfredrikorna till att börja med kom att ägna sig 
åt i hög grad, bl.a. för att finansiera stipendiefonden.6 

En låsning vid traditionella samhällsvärderingar framskymtar i detta sam
manhang. Det var uppenbarligen inte bara omgivningens syn på kvinnan och 
hennes roll, som utgjorde hinder, utan kvinnorna själva tycks ha haft svårt 
att förändra sin uppfattning. 

1 Protokoll av den 10 sept. 1964 

2 Protokoll av den 7 dec. 1931 

3 Intervju med Doris Lekänder, Östersunds husmodersförenings ordförande under 
1930—talet. En näraliggande förklaring till att Hanna Rydh även intresserade sig 
för husmodersorganisationen är seden, att landshövdingskor aktivt deltar i resi
densstadens föreningsliv. 

4 I Fredrika Bremers spår s. 76 

5 Se kap. 9 

6 Kretsmötesprotokoll från de första verksamhetsåren 
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Sammanfattningsvis orsakades östersundskretsens tillkomst uppenbarli
gen främst av en önskan hos riksförbundet och fr.a. hos Hanna Rydh. Däre
mot inte av att Östersunds kvinnor hade ett uttalat behov av en organisation, 
som effektivt kunde föra »kvinnosaken» framåt. 

HUSMÖDRARNAS ORGANISATIONER 

V ä r l d s f ö r b u n d e t  

Ar 1797 är det första kända årtalet för uppkomsten av en organisation om
fattande husmödrar. Det året instiftades i Finland Landsbygdskvinnornas 
förbund. Samtidigt fick landsbygdens kvinnor i USA rätt att tillhöra de lant
bruksorganisationer, som då fanns i 26 stater. Drygt hundra år senare, 1898, 
bildades Norges husmodersförbund, Hjemmenes Vel, och året därpå Finlands 
Martha—förbund. Just vid sekelskiftet fanns embryon till husmodersrörelser 
världen runt t.ex. i Indien och på Nya Zeeland.1 

I Finland har landsbygdsföreningarna blivit dominerande, liksom i de ut-
omnordiska länderna, särskilt de anglosachsiska.2 Husmodersrörelsen är där
för att betrakta såsom främst en landsbygdsföreteelse till skillnad mot FBF. 
Detta styrks också av det namn, som det senare bildade världsförbundet er
höll, Alliance of Country World Women, ACWW. I Sverige visade det sig 
dock tvärtom lättare att få till stånd föreningar i städer eller stadsliknande 
samhällen. Det var först efter ett intensivt arbete, som SHR vann spridning 
ute på landsbygden.3 

Husmodersföreningarnas tillkomst tycks ha orsakats av ett behov bland 
husmödrarna att bryta sin isolering, öka sina kunskaper och samarbeta kring 
gemensamma problem.4 

1 Tidskriften nr 2 1954 s. 14 

2 De första 25 åren s. 48 

3 A.a.s. 53 

4 I Kanada t.ex. togs initiativet på 1880—talet av en Mrs Hoodless, som mist ett 
barn p.g.a. bristande kunskaper i barnavård. Resultatet blev den första husmo
dersföreningen, Women's Institute, 1887, som blev första steget mot ett världs
förbund. (Tidskriften nr 10 1953 s. 4) Främsta tillskyndare till världsförbundet 
var Mrs Watt, som kommit till England från Kanada, där hon deltagit i husmo
dersrörelsens arbete. Hon bildade 1915 Women's Institute i Wales. Under 20—ta
let sammanträffade hon med Lady Aberdeen, ordförande i International Council 
of Women, ICW, vilken också följt husmödrarnas arbete i Kanada men dessutom 
på sitt gods i Skottland bevittnat, under vilka svåra förhållanden lanthusmödrar
na ofta arbetade. Dessa två kvinnor slog sig samman, inventerade beståndet av 
politiskt oberoende sammanslutningar, som arbetade för bättre utbildning och 
villkor med avseende på kvinnorna, samt inbjöd dessa till en ICW—kongress 
1929. Bland dem som hörsammade kallelsen återfanns SHR. (De första 25 åren 
s. 45). En kommitté bildades, som 1933 inbjöds av Nordens Husmodersförbund, 
NHF, att hålla ett möte i Stockholm. Därvid bildades världsförbundet. (Tidskrif
ten nr 2 1954 s. 14 och nr 3 1954 s. 19) 
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S v e r i g e s  H u s m o d e r s f ö r e n i n g a r s  R i k s f ö r b u n d  

Under första världskriget hade Sveriges kvinnor varit representerade i statliga 
och lokala kristidsorgan. Folkhushållningskommissionens kvinnoråd tog till 
exempel många fruktbärande initiativ. Agnes Palmstierna—Ingelman, ord
förande i ovannämnda råd, företog landsomfattande inspektionsresor till de 
kvinnokommittéer, som rådet hade i uppgift att organisera. Samtidigt föddes 
hos henne tanken, att något av denna värdefulla organisation av husmödrar 
borde kunna fortleva efter krigets upphörande. Hon fick stöd av chefen för 
Folkhushållningskommissionen samt ett anslag för att samla representanter 
för kvinnokommittéerna till ett möte. I juni 1919 sammanstrålade så i 
Stockholm ett hundratal representanter från skilda delar av landet. Elva av 
kommittéerna anslöt sig till idén om ett husmodersförbund. Kort därefter 
bildades SHR.1 

Eleonor Lilliehöök, SHR:s ordförande under åren 1928—1947, bekräfta
de, att riksförbundet växte fram ur världskrigets kristidsorganisationer, bl.a. 
för gemensamma matinköp.^ Dessutom tillkom husmodersrörelsen genom 
»upptäckten av den absoluta bristen på samarbete och kontakt mellan hus
mödrarna, som var och en på sitt håll brottades med samma problem», fram
höll Eleonor Lilliehöök och tillade: »Till detta kom det faktum, att hemmen 
ej längre kunde ge samma utbildning för hemarbetet som tidigare, medan 
skolorna i än mindre grad tog upp sådan undervisning.»3 

Ö s t e r s u n d s  h u s m o d e r s f ö r e n i n g  

Östersunds husmodersförening bildades av ett 40—tal damer den 19 maj 
1925, sedan man lyssnat till ett föredrag om husmodersrörelsen och dess 
verksamhet.4 Initiativet togs av hushållslärarinnan I. Mareks von Witten
berg.5 

Grunden för östersundsföreningens existens ansågs vara att fungera som 
en kamratförening för isolerade husmödrar med likartade bekymmer och 
problem. Man ville skapa kontakt, samhörighet och gemenskap, göra hus
mödrarna mera utåtriktade, ge utbildning för hemarbetet, avkoppling, stöd 

1 Tidskriften nr 1 1954 s. 6 

2 Tidskriften nr 5 1959 s. 8 f 

3 Eleonor Lilliehöök skriver s. 34 f 

4 Protokoll av den 19 maj 1925 

5 Intervju med dåvarande medlemmen, Laila Erixon, även hon hushållslärare 
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samt hjälp. Däremot skulle organisationen inte vara någon »välgörenhetsin
rättning» , något som också klart poängterades från förbundsstyrelsens si
da.2 

S t r ö m s u n d s  h u s m o d e r s f ö r e n i n g  

Initiativet till husmodersföreningen i Strömsund togs av apotekarfrun, Ellen 
Bergström, som i en skrivelse till SHR meddelade, att det på orten fanns in
tresse för en sådan sammanslutning.3 Adj. Anna Levander sände ut en kal
lelse, som lockade 37 damer till ett möte, varvid föreningen bildades.4 Av 
enkäter och intervjuer framgår, att orsaken till föreningens tillkomst fr.a.var 
hemmafruarnas behov av att bryta sin isolering, få kontakt och gemen
skap.5 

R  ä  t  a  n  s  h u  s m o d e r s f ö r e n i n g  

Värvningen av nya medlemmar till Rätans husmodersförening har inte skett 
via regelrätta kampanjer, utan genom att man berättat för varandra, hur 
trevligt det var på föreningens möten, fester och utflykter.6 Även i detta 
fall tycks således behovet av gemenskap och avkoppling ha utgjort grunden 
för föreningens existens. Initiativet till organisationen togs även här av apo
tekarfrun, Ellan Lindberg.7 

Av redogörelsen ovan framgår, att det tycks finnas flera tänkbara för
klaringar till uppkomsten av husmodersorganisationer. 

Viktigast var kanske vad som hände med landsbygdskvinnorna, efter
som organisationen kom att bli en typisk landsbygdsrörelse. Bl.a. kan den 
tidigare omnämnda ökade sociala skiktningen på landsbygden ha varit av 
stor betydelse.8 Väsentligt var nog också de minskade familjerna samt att 

1 Intervju med Doris Lekänder, föreningens ordförande under 1930—talet 

2 Riktlinjer för förbundsarbetet s. 4 

3 Skrivelse till SHR den 11 nov. 1933, Strömsunds husmodersförenings hand
lingar 

4 Protokoll av den 1 febr. 1934 

5 Intervju med medlemmen Anna Persson samt Britta Svanheim, föreningens ord
förande under två perioder 

6 Intervju med Gulli Sivertsson, föreningens nuvarande kassaförv. 

7 Protokoll av den 13 febr. 1961 

8 Se kap. 3 
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industrialiseringen hade gjort hemarbetet mindre omfattande. Allt fler varor 
köptes, varför det under första världskrigets tilltagande varubrist uppstod 
behov av att kontrollera varumarknaden. Teknikens utveckling ledde samti
digt till krav på ökade kunskaper bland husmödrarna.1 Urbaniseringen hade 
på en gång både ökat kvinnornas isolering i hemmen och geografiskt sam
manfört dem. De träffades nu i affärer, på gator och torg. Uppkomsten av 
husmodersföreningar torde därför kunna betraktas som ett led i strävan att 
skapa nya uppgifter för hemmens kvinnor, när många tidigare sysslor föll 
bort, ge dem ny kunskap men också gemenskap. 

Den tändande gnistan för Sveriges del blev uppenbarligen första världs
kriget med dess anlitande av kvinnorna. De lokala kristidsorganisationerna 
erbjöd dem en plattform. Kvinnorna erfor att de förmådde göra en insats 
på det offentliga området och hade troligtvis ett starkt behov av att få fort
sätta därmed i någon form. Agnes Palmstierna—Ingelman kan också ha haft 
ett rent personligt intresse av att så blev fallet. 

Varukontrollen var vidare en väsentlig faktor för kvinnorna och detta 
accentuerades nu under kristiden. Samtidigt fick samhället ett ökat behov 
av att utnyttja husmödrarnas kunskaper och erfarenheter, något som bland 
annat framgick av myndigheternas beredvillighet att ge bidrag till det första 
möte, varvid ett förbund skulle skapas. 

Ytterligare fakta värda att beakta i sammanhanget är, att Hemskolan i 
Uppsala, som inrättats 1917 för att utbilda tjänarinnor, ganska snart fick 
som sin huvuduppgift att i stället utbilda hemsystrar. Doktor Ida Norrby, 
som stod i spetsen för skolan, föreslog 1922 inrättandet av en till SHR an
sluten hemsysterorganisation.2 1924 kom så ett samarbete igång. Tanken är 
inte alltför avlägsen, att Ida Norrby hade intresse av att finna ett nytt mål 
för skolan för att på så sätt trygga dess fortsatta existens, när arbetsmarkna
den för tjänarinnor blev allt kärvare. Även om detta inte var någon direkt 
orsak till instiftandet av SHR, kan Ida Norrby ha valt att stödja dess till
komst för att i förbundet få en avnämare eller en förmedlare av den arbets
kraft, som gick ut från Hemskolan. Fackskolan i Uppsala erbjöd sig sedan, 
1924, att för SHR:s räkning åta sig viss varuprovning och varudeklaration.3 

Även på detta område tycks det således ha förelegat ett gemensamt intresse. 
Det var först senare — under Eleonor Lilliehööks ordförandeskap — som 

verksamheten inriktades på att bidra till husmödrarnas kunskaps— och per
sonlighetsutveckling, ett ökat samhällsengagemang bland dem etc., i stället 
för i första hand på hemsystrar, hemkonsulenter och varudeklaration.4 

östersundsföreningen bildades på initiativ av en hushållslärarinna, och 
representanter för denna yrkeskår kom sedan att spela en framträdande roll 

1 Se s. 62 

2 50 år för hem och samhälle s. I 

3 Ibid. 

4 Se s. 62 f 
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i föreningsarbetet. Bör detta kanske tas som tecken på, att hushållslärarna 
använde husmödrarna för sin fackliga kamp? Ingenting tycks emellertid ty
da på, att det förhöll sig så. Vare sig dessa lärarinnor eller övriga medlem
mar och styrelsefunktionärer betraktade någonsin Östersunds husmoders
förening som någon sorts stödförening.1 Enligt samstämmiga uttalanden ta
lades det aldrig fackföreningsfrågor eller politik. Ej heller engagerade man 
sig i samhällsproblem.2 

När riksförbundet 1939 yttrade sig angående anställnings— och arbets
förhållanden inom det husliga yrkesarbetet, instämde man i kravet på en 
reglering därav men med förbehållet, att yrkeskunnande skulle krävas och 
utbildning ordnas.3 Krav framfördes 1941 på en hushållsexamen, en nor
merad kompetens. Undervisningen borde ges först vid 17 — 18 års ålder och 
föregås av ett par års praktik.4 Hushållslärarna föreslogs få samma anställ
nings— och lönevillkor som skolans övriga lärare.5 Hemkonsulenterna sam
ma lönevillkor som konsulenter i musik, teckning och manlig slöjd. De 
praktiska ämnena borde få fler kvinnliga representanter i SÖ.6 Förbundet 
begärde också fler lärare, stipendier och skolor för huslig utbildning samt 
statsbidrag härför, likvärdiga med dem, som övriga utbildningslinjer erhöll.7 

Vad kan ha legat bakom dessa ståndpunktstaganden? Vilken anledning 
hade SHR att ta upp hushållslärarnas och övriga husligt anställdas problem? 

En normerad kompetens skulle ge det husliga arbetet högre status, nå
got som även skulle komma husmödrarna till godo. Kravet på ett par års 
praktik var gynnsamt för husmödrarna och hushållen genom att skapa riklig 
tillgång på »billiga» praktikanter. Om SHR i och med dessa krav kom att 
stödja hushållslärarfacket, bör detta nog snarare betraktas som en bieffekt 
än en prioriterad handling från förbundets sida. Att det från hushållslärar
nas sida skulle röra sig om en medveten strategi, har det heller inte gått att 
finna något exempel på i undersökningsmaterialet. Fackförbundet försökte 
aldrig få med östersundsföreningen i kravet på fler timmar. Hushållslärarin
norna arbetade till att börja med ensamma inom Folkskollärarförbundet 
och kom då att i hög grad släpa efter lönemässigt o.s.v. Framgångarna kom 

1 Intervju med Maj Höglund, ordf. i Hushållslärarnas förening, m, fl. 

2 Intervju med dåvarande medlemmen Amanda Eliasson 

3 Yttrande över Hembiträdesutredningens betänkande II 

4 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 105 

5 A.a.s. 111 

6 Yttrande över Sö:s förslag 1938 angående huslig utbildning 

7 Skrivelse till överstyrelsen för yrkesutbildning 1944 
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först efter 1948, då man gått upp i Facklärarförbundet.1 Och då ström
sundsföreningen gav sitt stöd åt lärare i sömnad och vävning, var det för att, 
under lärarbristens år, söka bevara fackutbildade lärare på orten. När SHR 
stödde Facklärarförbundet, då detta vid ett tillfälle protesterade mot Sö:s 
avsikt att minska antalet lektionstimmar i slöjd, teckning och skolkök, mo
tiverades detta med, att dessa ämnen utvecklade barnens sinne för skönhet 
och kvalitet. Behovet av fler arbetstillfällen diskuterades inte i samman
hanget.2 

Ett synnerligen intressant faktum väl värt att notera är, att just det år 
SHR bildades, 1919, började antalet hembiträdesföreningar i landet att 
kraftigt stiga. Drivkraft bakom denna utveckling var socialdemokraterna, 
som insåg vilken betydelse hembiträdena skulle få i.o.m. rösträttsrefor
men.3 Kom kanske husmödrarnas organisation till för att fungera såsom en 
motorganisation, en arbetsgivarförening, gentemot hembiträdeskåren? 

När Stockholms Tjänarinneförening bildades, 1904, fick husmödrarna 
möjlighet att bli passiva medlemmar utan yttranderätt.4 Denna organisa
tions tillkomst uppfattades av husmödrarna som ett hot mot rätten att själ
va ordna förhållandena i hemmet.5 Tjänarinnornas främsta krav var en be
stämd fritid. En kontraktsblankett utarbetades, och den punkt i kontraktet, 
som väckte störst irritation bland husmödrarna, var kravet på övertidsersätt
ning. Husmödrarna var överhuvud taget emot skrivna kontrakt, vilka enligt 
deras åsikt skulle förstöra det goda förhållande, som rådde mellan matmo
dern och hennes tjänarinna. Kontraktet var alltför ensidigt avfattat. Alla 
förpliktelser åvilade matmodern.6 

Allt ifrån tillkomsten av Stockholms Tjänarinneförening ansåg husmöd
rarna, att denna inte tillgodosåg deras intressen. Frågan bevakades noga av 
FBF, som menade, att man borde bilda en förening för både husmödrar och 
tjänarinnor. En kommitté härför tillsattes också inom Tjänarinneförening-
en. FBF beslöt dock att inte ta något initiativ. Däremot utarbetade man ett 
stadgeförslag för en Husmoders— och tjänarinneförening.7 Av namnet 
framgår vems intressen den i första hand skulle tillgodose. 

1 Intervju med Maj Höglund, ordf. i Hushållslärarnas förening och mångårig med
lem i husmodersföreningen 

2 Medlemsbladet nr 1 1954 s. 2 

3 Moberg: Från tjänstehjon till hembiträde s. 103 

4 A.a.s. 73 

5 A.a.s. 69 

6 A.a.s. 75 f 

7 A.a.s. 86 
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När FBF inte ville ta initiativ till en husmoders— och tjänarinneorga-
nisation, tog emellertid andra krafter itu med saken. Resultatet blev 1904 
Sällskapet för ordnande av hemmens platsförmedlingsbyrå, öppen för så
väl husmödrar som för tjänarinnor. Genom välvilja skulle man komma var
andra närmare. Ett av platsförmedlingens syften blev sedan att förmå tjä-
narinnorna att stanna så länge som möjligt på sina platser. Platsansök
ningar för kortare tid än ett halvt år förmedlades ej, och det talades bara 
om halvårslöner. 

Skapandet av en motorganisation av husmödrar eller husmödrar och 
tjänarinnor följde mönstret från andra länder där tjänarinneföreningar bil
dades. I Kristiania tillkom Hjemmenes Vel, i Helsingfors Husmodersför
bundet.1 

Av olika skäl behandlade Sveriges riksdag inte hembiträdesfrågan.2 I 
början av 1930—talet framlade dock den socialdemokratiska riksdagsgrup
pen en gruppmotion rörande minimilöner för hembiträden. Anledningen 
härtill var, att man ansågs ha presumtiva väljare att vinna, tagit intryck av 
underrättelser om, att Hembiträdesföreningen, HBF, (den tidigare Tjäna-
rinneföreningen), var utsatt för kommunistiska infiltrationsförsök samt 
situationen på arbetsmarknaden med tilltagande arbetslöshet bland den 
manliga ungdomen, medan det rådde brist på kvalificerade hembiträden.3 

Svårigheten för hembiträdena att driva sina krav berodde på, att man 
saknade en motpart att förhandla med. Man inväntade därför den dag, då 
husmödrarna skulle organisera sig, så att det var möjligt att underhandla 
med dem och få ett kollektivavtal. Förhandlingar kom till stånd 1924. 
Husmödrarna hade därvid ingenting emot att reglera fritiden, ferietiden 
samt uppsägningstiden. Men i fråga om antal arbetstimmar per vecka och 
lön efter utbildning gick meningarna isär. Frågan om en överenskommelse 
behandlades vid SHR:s landsmöte, varvid man dock beslöt att inte under
handla med HBF, eftersom man fruktade, att SHR skulle bli betraktat 
som en arbetsgivarorganisation. Om så skett skulle förbundet ha blivit 
splittrat. HBF, vars verksamhet kulminerade i.o.m. förhandlingarna med 
SHR, mattades sedan märkbart.4 

1933 utsände SHR ett frågeformulär rörande förhållandena inom hem
biträdesyrket. Svaren överlämnades för bearbetning till Hembiträdesutred
ningen, vilken ansåg sig ha haft stor nytta av detta material. Senare fick 
SHR utse representant för husmödrarna i kommittén och anmodades att 
yttra sig över kommitténs båda betänkanden framlagda 1937 och 1939.5 

1 Moberg: Från tjänstehjon till hembiträde s. 88 

2 Eleonor Lilliehöök skriver s. 32 

3 Moberg: Från tjänstehjon till hembiträde s. 158 f 

4 A.a.s. 108 ff 

5 De första 25 åren s. 57 
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Genom att på detta sätt ta initiativ till en enkät lyckades således förbundet 
övertyga beslutsfattarna om sin kompetens samt visa vilka resurser man för
fogade över och fick i anledning härav tillfälle att påverka den vidare ut
vecklingen. Men bara ett år tidigare hade SHR klart deklarerat, att man ald
rig ämnade tala å husmödrarnas—arbetsgivarnas vägnar.1 

Vad som talar emot att SHR och dess lokalföreningar skulle uppträda 
som arbetsgivarpart gentemot hembiträde s kåren är bl.a. det faktum, att åt
minstone medlemmarna i Östersunds husmodersförening i stor utsträckning 
bestod av husmödrar, som vare sig hade behov av eller råd med hembiträ
den. Däremot hade många av dem arbetat som sådana. De kände därför en 
viss samhörighet med dessa och hade stor förståelse för deras ofta mycket 
besvärliga arbetsvillkor och bostadsförhållanden.2 Föreningen ordnade ock
så sammanträffanden mellan husmödrar och hembiträden för att öka förstå
elsen dem emellan.3 Semesterstipendier utdelades dessutom till hembiträ
den.4 

När hembiträdesfrågan aktualiserades i början av 1930—talet, ansåg sig 
SHR vara rätt forum för att uppta och befordra utvecklingen av denna, som 
man sade, stora sociala fråga — » ej för att vi någonsin komma att uppträda 
som arbetsgivarorganisation gentemot hembiträdesorganisationerna, utan 
för att alla frågor, som beröra det husliga arbetet stå oss nära, och för att 
det här gäller yrkesarbetare inom det yrke vi själva företräda, vilka sträva 
mot berättigad ställning såsom moderna yrkeskvinnor. I hembiträdena se vi 
... både arbetskraft och döttrar, men framför allt ... blivande husmödrar ... 
det är vår förhoppning ... att det skall bli möjligt ... skapa större förutsätt
ning för den yrkesstolthet, som varje yrke bör kunna skänka sin utövare.»5 

Reglerade arbetsförhållanden för hembiträden var enligt Eleonor Lillie-
höök ett rättvisekrav och sammanföll med förbundets önskan om ökad 
respekt för det husliga arbetet.6 

Fakta som talar för att husmödrarna uppfattade sig som en arbetsgivar
organisation är bl.a. östersundsföreningens yttrande till SHR, när Hembiträ
de su tre dningen 1939 föreslog en reglering av hembiträdenas anställnings— 
och lönevillkor för att underlätta rekryteringen till yrket.7 Man framhöll 
att vid en sådan reglering måste hänsyn tas till husmödrarnas intressen. Vi-

1 Medlemsbladet nr 4 1932 s. 3 f 

2 Intervju med medlemmen Amanda Eliasson 

3 Protokoll av den 15 okt. 1936 

4 Protokoll av den 9 april 1943 

5 Eleonor Lilliehöök skriver s. 32 

6 Medlemsbladet nr 6 1932 s. 8 

7 SOU 1939:15 
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dare borde det vara större löneskillnader mellan examinerad och icke exa
minerad hemhjälp. Standardiserade betygsformulär efterlystes. Föreningen 
ansåg också, att hembiträdena vid anställandet skulle förete friskintyg.1 

Eleonor Lilliehöök betonade 1943 nödvändigheten av kontakt mellan 
husmödrar och hembiträden med orden: »De får försöka reda upp denna 
sak själva, därför att då det gäller en sådan liten del av befolkningen, som de 
familjer, som ha hembiträden, statsmakterna aldrig kan tänkas lämna något 
egentligt stöd utom lagstiftningsvägen.»2 Uppenbarligen ville hon föra ned 
besluten till en lägre nivå. Anledningen härtill torde vara, att den socialde
mokratiska regeringen av naturliga skäl förväntades se mera till hembiträde
nas önskemål än till mera välsituerade familjers behov. Samtidigt hade hem
biträdena på grund av sin svaga organisation små möjligheter att hävda sig 
gentemot arbetsgivaren. 

Beslutsfattarna å sin sida tycks inte ha haft något emot att SHR spelade 
rollen som arbetsgivarorganisation och därmed bidrog till reglerandet av den 
»husliga» arbetsmarknaden. 

Hembiträdeslagen tillkom 1944 och förlängdes sedan vid två tillfällen. 
Den var en fritidslag varmed avses, att den reglerade fritiden — ej arbetsti
den. I ett yttrande 1952 till Arbetstidsutredningen intog SHR en skeptisk 
hållning till ett förslag om övergång till arbetstidslag. Som orsak härtill an
gav man, att arbetet i hemmen som regel inte kunde jämföras med fabriks
arbete i fråga om intensitet, samt att en arbetstidslag torde medföra svårig
heter för hem med förvärvsarbetande husmor, barnrika hem och lanthushåll, 
d.v.s. de hem, där heltidsanställd hemhjälp förekom mest.3 

AMS ville 1953 ersätta fritidslagen med en arbetstidslag. SHR påpekade 
åter igen, att en sådan lag skulle medföra svårigheter. Men man var samti
digt medveten om nödvändigheten av att höja yrkets status.4 

För SHR/HHS utgjorde sannolikt hembiträdesfrågan ett besvärligt ba
lansproblem. Om å ena sidan yrket krävde högre kompetens skulle det få 
högre status, varpå lönerna skulle stiga i en utsträckning, som försvårade för 
husmödrarna att hålla sig med hembiträde. Kvinnorna skulle få lov att välja 
förvärvsarbete eller hemarbete. Bestämda arbetstider av det slag, som tilläm
pades ute på arbetsmarknaden i övrigt, kunde heller inte alltid erbjudas 
hembiträdena. Om å andra sidan yrket bibehölls vid sina ofta obekväma ar
betstider, låga statusmässiga och ekonomiska värdering och inte blev före
mål för någon avtalsmässig reglering, var det risk för att hembiträdeskåren 
helt skulle försvinna. Att så också med tiden i stort sett blev fallet, visar hur 
olösligt detta dilemma i verkligheten var. 

1 Protokoll av den 15 okt. 1936 

2 Eleonor Lilliehöök skriver s. 33 

3 Medlemsbladet nr 8—9 1952 s. 18 

4 Tidskriften nr 5 1953 s. 13 
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Svaret på frågan huruvida SHR/HHS uppträdde som arbetsgivarrepre
sentant tycks vara, att man mer eller mindre mot sin vilja tvingades in i 
denna roll. Men ambivalensen var påtaglig. Helst hade man sett, att hembi
trädesproblemet vare sig reglerats via avtal eller lag utan hade fått förbli en 
fråga mellan den enskilda husmodern och hennes hembiträde. Men när så, 
under 1960—talets högkonjunktur, den kvinnliga arbetskraften började su
gas upp av industri—, kontors— och servicesektorn, måste man ge efter och 
acceptera en arbetstidslag. Detsamma gällde för övrigt FBF.1 Men man ha
de förvånansvärt länge lyckats förhala frågans lösande. Detta bör nog ses 
mot bakgrunden av, att hemhjälpsproblemet fr.a. var någonting, som berör
de kvinnorna och deras möjligheter. Genom att periodvis inte ta några be
slut kunde de styrande i samhället välja i vilket läge man ville tillmötesgå 
respektive avfärda kvinnokraven. Av politikerna uppmärksammades frågan 
först, när socialdemokraterna blev intresserade av hembiträdena i egenskap 
av väljargrupp och dessutom ville behålla dem såsom hembiträden för att 
hindra dem från att konkurrera om arbetstillfällen. När männens och kvin
nornas intressen sammanföll var beslutsfattarna påverkbara. 

Men än viktigare var kanske det faktum, att kvinnorna själva sinsemel
lan var så splittrade. Husmödrarna ville ha en fritidslag, hembiträdena en ar
betstidslag. Till och med inom husmödrarnas egna led fanns splittringsten
denser.2 Detta måste dock ses mot bakgrund av, att när samhället inte ef
fektivt ingrep för att söka lösa kvinnornas problem, spelades dessa ut mot 
varandra. Kvinnans emancipation kom således att gå ut över andra kvinnor, 
som måste träda in och göra arbetet i stället för den, som ville gå ut i arbets
livet, politiken etc., när männen inte var beredda att göra detta. 

Funderingarna i detta kapitel över orsaken till organisationernas upp
komst leder osökt över till frågan om vilken målsättning de hade. Vad var 
det man ville åstadkomma genom att samordna ansträngningarna? 

1 Årsberättelsen 1961 s. 22. Där sägs det: »... efterfrågan på kvinnlig arbetskraft 
är större än någonsin; skall hemmen överhuvudtaget ha möjlighet att konkurre
ra med andra yrkesområden, måste löner och arbetstid bli likvärdiga med vad 
som är rådande inom angränsande yrken ...» (skrivelse till Kungl. Arbetsmark
nadsstyrelsen den 6 juli 1961) 

2 Se s. 50 
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8  S A M H Ä L L S F Ö R Ä N D R I N G A R  O C H  
O R G A N I S A T I O N E R N A S  M Å L S Ä T T N I N G A R  

FREDRIKA - BREMER - FÖRBUNDET 

Enligt 1884 års stadga hade Fredrika—Bremerförbundet som mål att »under 
kraftig samverkan av erfarna kvinnor och män, inom så vida kretsar av vårt 
land som möjligt verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvin
nans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt 
hänseende.»1 

Denna första stadga formulerades av den blivande ordföranden Hans 
Hildebrand. Bland annat torde formuleringen »en sund och lugn utveckling» 
kunna ses mot bakgrund av dennes konservativa politiska åskådning. När 
Hildebrand vid det konstituerande sammanträdet meddelade Sven Hedin att 
stadgan redan fastställts, avlägsnade sig denne radikale förkämpe omedel
bart.2 Liberalen Gustaf Retzius ansåg Hildebrand alltför konservativ och 
framförde detta i kritiska ordalag till Esseide.3 

Målsättningen »kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i 
sòcialt och ekonomiskt hänseende» inrymmer också konservativa drag, sam
tidigt som man spårar inflytande från den sedlighets deb at t, som fördes vid 
dejina tid och som aktualiserats bl.a. av Ibsens produktion och Strindbergs 
»Gfftas». Dessutom rimmar den med John Stuart Mills tankar. Kvinnornas 
deltagande i ett samhällsliv, som i allt mindre grad förväntades reglerat av 
lagar, krävde reformer på det moraliska området. En högre moral skulle er
sätta tvånget. Men vissa restriktioner av kvinnornas rättigheter hindrade 
dem enligt Mill från att utveckla den självrespekt, självhjälp och disciplin, 
som var viktiga förutsättningar för individuellt välbefinnande och samhälls-
värde.4 

Av denna första stadga framgår att man avsåg ett samarbete mellan 
kvinnor och män. I stadgan 1936 sades det sedan, att »FBF — landets äld
sta kvinnoförbund med hela kvinnosaken på sitt program alltjämt bör vara 
ett effektivt verktyg i kvinnornas händer för att skaffa dem rätt till utbild
ning och arbete samt till deras medbestämmanderätt över samhälle och stat 
via kommunal och politisk representation. Det är till ett samarbete över 
partierna, som det politiskt neutrala Fredrika—Bremer—Förbundet vill 
samla oss ... Vi måste ... söka nå och övertyga de indifferenta kvinnorna ... 
samla ungdomen ... intressera männen ... F.—B.—F. är ej och har aldrig varit 

1 I F redrika Bremers spår s. 159 

2 Hertha nr 1 1960 s. 22 

3 I F redrika Bremers spår s. 33 

4 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 46 f 
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någon renodlad kvinnoorganisation, lika litet som kvinnorörelsen i sin hel
het är självändamål. Den är en hela samhällets angelägenhet.»1 

Varför poängterades det så uttryckligt här, att FBF inte var en renodlad 
kvinnoorganisation, kvinnorörelsen inget självändamål utan hela samhällets 
angelägenhet, samt att även männen hörde hemma i förbundet? Viktigt var 
förmodligen det faktum, att man behövde männen som kanal och därför in
te vågade stöta sig med dem. Dessutom började kanske den partipolitiska o-
bundenheten kännas som en hämsko. Det är inte osannolikt att man, när 
de stora samhällsproblemen alltmer antog karaktären av partifrågor,började 
ängslas för att de grupper, som ställde sig utanför partierna, skulle hamna 
vid sidan, samtidigt som kvinnofrågor fördes bort från den politiska arenan. 
Eller insåg man tvärt om — när andra partier ryckte fram men ej det egna — 
styrkan av att vara partipolitiskt obunden och drog fördel därav för att vär
va manliga proselyter ur alla politiska läger? 

Även i 1941 års stadga talades det om samverkan med männen.2 Essei
de vax i motsats till några av sina kvinnliga medkämpar redan från början på 
det klara med, att föreningen borde bygga på ett sådant samarbete.3 Men så 
plötsligt i 1944 års stadga nämndes männen bara som tänkbara medlem
mar.4 Hade man kanske börjat misströsta angående männens uppriktiga vil
ja att stödja kvinnorna? 

Krigsåren hade inte i nämnvärd grad medfört ett ökat anlitande av kvin
norna i politiken. Inför valet 1944 ha4e FBF frågat partiledarna, varför 
riksdagskvinnorna var så få. Partiledarna sade sig samtliga vara positivt in
ställda till en ökad kvinnlig representation. Men valet blev en besvikelse. Ef
ter detta fanns det 212 män och 18 kvinnor i riksdagen mot 210 respektive 
20 under den löpande riksdagsperioden.5 Det förefaller fak tiskt, soin om 
»Fredrikorna» börjat tappa förtroendet för politikernas sanna vilja och tron 
på nyttan av en samverkan med dem. Denna misstro kunde i så fall också 
kanske ha sin grund i det faktum, att de partianslutna kvinnoför^unden, 
trots att de etablerat samarbete med männen, tycktes bli mer eller mindre 
»överkörda». 

Från och med 1960—talet hade ansträngningarna att få med männen i 
FBF:s strävanden intensifierats med motiveringen, att den samkultur som 
eftersträvades annars inte kunde uppnås. Anne—Marie Fjellgren och Barbro 
Hedvall framhöll 1976, att FBF ansåg det fullt möjligt — och nödvändigt — 

1 Hertha nr 4 1936 s. 77 

2 Hertha nr 11 1941 s. 211 f 

3 I Fredrika Bremers spår s. 29 

4 A.a.s. 160 

5 Hertha nr 10 1944 s. 170 
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med »en partipolitiskt obunden organisation, inom vilken kvinnor och män 
från många politiska läger kan samlas, och som tar ställning till aktuella frå
gor innan det gått partipolitik i dem och då enbart med tanken på jämlikhet 
mellan könen för ögonen. FBF behövs också som en pådrivare på de mesta
dels (åtminstone hittills) manligt dominerade partierna.»1 

I målsättningen 1939 betonades det, att organisationen ville arbeta för 
den öppna dörrens politik för kvinnorna i samhället och på arbetsmarkna
den, instruera kvinnorna i samhällsfrågorna, uppmuntra dem att lita på sin 
egen förmåga och göra en aktiv insats i samhällsarbetet.2 Denna formulering 
förefaller tyda på, att man i viss mån influerats av Myrdals utslungade ankla
gelser i samband med befolkningsfrågan gentemot de hemmaförsörjda hust
rurna för deras obenägenhet att vilja förkovra sig i sitt hemarbete och enga
gera sig socialt, politiskt och kulturellt.3 

I början av förbundets verksamhet låg uppenbarligen betoningen på kvin
nans kunskaps— och personlighetsutveckling, hennes höjande ur social och 
ekonomisk synpunkt samt kvinnornas rätt till skol— och yrkesutbildning 
samt arbete. Deltagandet i rösträttskampen var då inte riktigt lika intensivt. I 
och med sekelskiftet kom dock detta arbete mer i blickpunkten. När man så 
med tiden började inse, att rösträtten inte automatiskt medförde en tillfreds
ställande kvinnlig politisk representation, ökades ansträngningarna inom det
ta område. I slutet av 40—talet ser det dock ut, som om förbundets intresse 
härför svalnat. Detta gällde såväl på riksnivå som på det lokala planet i Öster
sund. I stället skedde en total förnyelse av målsättningen — från representa
tion och delaktighet i arbetslivet till samhällsekonomi. 

Elsa Ewerlöf betonade vid sitt tillträde som förbundsordförande 1950: 
»Målsättningen är kanske något annorlunda nu mot förr ... Vi anser det ... 
mycket viktigt ... ja nödvändigt att väcka kvinnornas intresse för samhällse
konomi. Tills vidare är ... ett svalg befäst mellan kvinnans samhällsekonomi
ska kunnande och de krav hon gör gällande. Därför har ekonomisk upplys
ning ett högt rum på förbundets program.»4 1952 tog så förbundet upp frå
gan »Varför tas inte hemarbetet med i nationalbudgeten?» östersundskret
sen anordnade studiecirklar i ekonomi. 1956 anordnade riksförbundet till
sammans med Skandinaviska Banken en nordisk kurs med cirka 200 deltaga
re. Därvid behandlade man modet som handelsvara, kvinnor och aktieägande, 
konsumtionsutvecklingen och nya distributionsformer, lönernas roll i sam
hällsekonomin, framtidens energikällor, bilismens konsekvenser, den ekono
miska situationen i världen samt världshandelns betydelse. Vid årsmötet sam
ma år konstaterades det, att samarbetet mellan FBF och penningsinstitutio-

1 Fjellgren—Hedvall: Kvinnofrågor—samhällsfrågor s. 2 

2 Hertha nr 11 1941 s. 210 

3 Se s. 63 Myrdals uttalande i debatten i befolkningsfrågan 

4 Hertha nr 3 1951 s. 17 
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ner, främst banker och försäkringsföretag, sedan starten fått en överraskande 
snabb utveckling. Upplysningsverksamheten »Kvinnor och ekonomi» hade 
blivit nära nog en folkrörelse. Andra kvinnoorganisationer hade följt exemp
let.1 

Vad kan ha föranlett denna betoning av ett helt nytt ämnesområde, kvin
nornas ansvar för samhällsekonomin? Någon specifik kvinnofråga var det de
finitivt inte! 

Vid denna tid kunde man summera resultaten av rösträtten, behörighets
lagen med flera reformer, vars syfte uttryckligen angavs vara att bereda vägen 
för kvinnorna ut i arbetsliv, politik och samhället överhuvud taget. Den bild 
man fick av utvecklingen måste ha varit föga uppmuntrande. Så kom efter-
krigsåren med en tämligen oväntad och välkommen högkonjunktur. Trots 
detta fick inte kvinnorna några större chanser på arbetsmarknaden.2 Sambe-
skattningssystemet gjorde det dessutom ofta mindre lockande för den kate
gori kvinnor, som det handlar om här, att ägna sig åt förvärvsverksamhet. I 
en sådan situation, när man börjat tvivla på möjligheten att någonsin nå fram 
till målen, ligger det nära till hands att tänka sig, att en ny ledare kan använ
da sig av det vacuum, som uppstått, för att fylla det med sådant, som ligger 
vederbörande närmast om hjärtat. Därför vore det intressant att veta, vems 
intressen Elsa Ewerlöf egentligen representerade. Hade »Fredrikorna» i verk
ligheten någon längtan efter samhällsekonomiskt kunnande? Använde Elsa 
Ewerlöf kanske förbundet för att driva högerpolitik? Hon var ledamot av 
Andra kammaren, Stockholms stadsfullmäktige samt ordförande i Högerns 
kvinnoråd och vice ordförande i Stockholmshögerns förbund. Hennes make, 
Knut Ewerlöf, var ledamot av Första kammaren, ledare för högerns riksdags
grupp samt VD i Svenska försäkringsbolagens riksförbund.3 

Eller handlade det från Elsa Ewerlöfs sida om att försöka finna nya mål 
för att öka motivationen och legitimera organisationens existens? I många 
fall kan en omformulering av målen »successions of goals» tjäna detta syfte, 
när organisationen inte uppnår sina mål eller egentligen spelat ut sin roll.4 

Sociologen Robert Michels talar om en förskjutning, när en organisation 
ersätter sin legitima målsättning med något annat mål, som den inte skapats 
för.5 

Representationskraven kanske inte föreföll riktigt lika angelägna, efter-

1 Årsberättelser 

2 Se kap. 10 

3 Svensk uppslagsbok 

4 Jmfr Blau: The Dynamics of Bureaucrazy. A Study of Interpersonal Relations in 
Two Government Agencies 

5 Etzioni: Moderna organisationer s. 19 ff 
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som man nu — liksom under förbundets första år — hade kontakt via män
nen.1 Dessutom var inte bara Elsa Ewerlöf utan också östersundskretsens 
ordförande synnerligen aktiva högerpolitiker. FBF fick därigenom starka 
personsamband med riksdagen, försäkringsvärlden och andra ekonomiska 
instanser. 

Samtidigt präglades 1950—talet av en ivrig reformverksamhet i fråga om 
sjuk— och pensionsförsäkringssystemet. Kvinnorna måste ha insett risken av 
att inte hålla sig framme. Dessutom var det rationellt att öka sitt ekonomi
ska kunnande i samband med konsumtionssamhällets snabba utveckling. 
Kanske ville man utveckla medlemmarnas ekonomiska kunnande, för att de 
skulle få större möjlighet att bli invalda i sådana nämnder och styrelser, t. 
ex. ekonomiska, där kvinnor av tradition var sällsynta. 

Till allt detta kommer, att kvinnorna — hemmets finansministrar, ledar
na av konsumtionen2 — nu också fick mera pengar att laborera med. Samti
digt säger intresset för aktier etc. något om FBF:s rekryteringsbas. 

Men trots nyorienteringen lyckades man inte blåsa nytt liv i verksamhe
ten — få en verksamhet, som i intensitet motsvarade den ambitiösa målsätt
ningen. Man drog sig tillbaka och tycktes resignera. I samband med årsmö
tet 1955 efterlyste Elsa Ewerlöf en handlingslinje för kvinnorörelsen samt 
vädjade till kretsarna att — gen om effektiv idédebatt — försöka bidra till 
skapandet av en sådan.3 Ideologin var uppenbarligen död, liksom den enligt 
Herbert Tingsten var i samhället i övrigt vid denna tid.4 Man hade nu på fle
ra håll börjat ifrågasätta kvinnoorganisationernas existensberättigande. Vid 
ett tillfälle sades det t.ex.: »Vi har k.nt det som om vi stod still ideologiskt 
och praktiskt sett just nu.»5 En undersökning hade visat, att FBF behövde 
en »ansiktslyftning». Man hade tittat på kretsprogram och funnit kåserier 
och klubbaftnar, supéer och studiebesök, utflykter och bokcirklar. Den ut
åtriktade verksamheten efterlystes liksom diskussioner i mera kontroversiel
la ämnen.6 Detta konstaterande ägde också sin giltighet med avseende på 
östersundskretsen. ^ 

1960—talet innebar sedan ett återuppvaknande och en återgång till den 
tidigare verksamhetsinriktningen. Vad hade inträffat? 

Efter en mindre svacka i slutet av 50—talet kom nu en utpräglad hög
konjunktur med stor efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt visade 1965 års 

1 Se kap. 10 

2 Se uttalande av Eleonor Lilliehök s. 62 

3 Hertha nr 2 1965 s. 2 

4 Tingsten: Strid kring idyllen s. 10 och 74 ff 

5 Hertha nr 2 1957 s. 7 

6 Hertha nr 2 1964 s. 8, Vestbro: Behöver Fredrika Bremerförbundet en ansikts
lyftning? 

7 Protokoll och verksamhetsberättelser 
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långtidsutredning, att kvinnorna skulle komma att svara för hela nettoök
ningen av arbetskraft fram till 1975. Kraftfulla åtgärder vidtogs från samhäl
lets sida för att få en ökad tillströmning av kvinnor på arbetsmarknaden.1 

Aktuella var också litterära utgåvor, såsom Bonnevie: Fra manssamfunn 
till menneskesamfunn, 1957, Myrdal—Klein : Kvinnans två roller, 1960, 
Qvist: Kvinnofrågan i Sverige 1809—1846, utgiven 1960, Moberg: Kvinnor 
och människor, 1962, samt Elin Wägners bok Väckarklockan och Barbro Al-
vings försök att få till stånd ett Elin Wägnerstipendium för kvinnoforskning. 

Allt fler kvinnor hade vid det här laget allt högre skol— och yrkesutbild
ning, samtidigt som en ny inställning till gifta kvinnors arbete börjat vinna 
terräng. 

Det förefaller därför synnerligen naturligt, om förbundet tog vara på den 
av läget på arbetsmarknaden skapade medvinden och på nytt började engage
ra sig i frågor rörande den könssegregerade arbetsmarknaden, lika lön för lika 
arbete, sambeskattning, barntillsyn och andra problem förknippade med 
kvinnors förvärvsmöjligheter.2 En ideologi fanns så att säga i beredskap, fär
dig att plockas fram och »dammas av», när samhällsutvecklingen plötsligt gav 
förbundet nya trumf på hand. 

Samtidigt konstaterades det 1965, att för den — som ville göra en sam
hällsinsats — var politiken den enda framkomliga vägen, att det bara fanns 
10—15 % kvinnor i samhäll ss tyre t samt att kvinnor inte heller engagerade sig 
fackligt.3 Vid riksförbundets årsmöte detta år tillsattes en kommitté med 
uppgift att utarbeta ett handlingsprogram. Samtidigt sade sig FBF vilja skapa 
ett samhälle, »där varje människa har möjligheter att fritt utveckla sin person
lighet och välja livsform efter sina anlag och där god balans råder mellan 
kvinnors och mäns insatser inom hem, yrkesliv och samhälle.»4 I den mål
formulering, som följande år publicerades, fastslogs FBF:s målsättning i föl
jande ordalag: »förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män, byggd på 
samma rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.» 

I och med att Eva Moberg blev redaktör för Hertha, kom också könsrolls
debatten igång på allvar. Det ansågs ligga i allas intresse, att fördomar och 
vanetänkande beträffande »manligt» och »kvinnligt» avskaffades.5 Av proto
koll och verksamhetsberättelser framgår, att förbundets strävanden i fortsätt
ningen knöts till frågor rörande kvinnors likaberättigande, kvinnors liv och 
arbete, anpassningen av daghem och lekskolor till de förvärvsarbetändes be
hov, sär— eller sambeskattning, könsroller i läroböcker samt i barn— och ung
domslitteratur, könsdiskriminering i reklam och platsannonser. Mannens 
emancipation blev också föremål för intresse. 

1 Se kap. 10 

2 Se kap. 10 

3 Hertha nr 6 1965 s. 3 

4 Programblad utarbetat av PR—kommittén inför 1965 års årsmöte 

5 Hertha nr 4 1961 s. 5 
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1975 — slu tligen — pr esenterade FBF sin målsättning på följande sätt: 
»Fredrika—Bremer—Förbundet arbetar för att förverkliga jämställdhet mellan 
kvinnor och män så att samma rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv 
och samhälle skall gälla för båda könen. Förbundet är partipolitiskt och reli
giöst obundet. Alla vuxna människor har rätt och plikt att ansvara för sina 
eventuella barns försörjning. Kvinnorna har samma rätt till arbete som män
nen. Vi vill ha fler kvinnor i politiska, fackliga och andra beslutande försam
lingar, ha bort den könsuppdelade arbetsmarknaden och få en jämnare rekry
tering av kvinnor och män till alla yrken, ha 6 timmars arbetsdag och flextid, 
att alla barn får del av samhällets barnomsorg... 

Under förbundets verksamhetsår förändrades tydligen uppfattningen om, 
vad jämställdhet borde innebära. Arbetet med könsrollsproblematiken tycks 
ha riktat uppmärksamheten på förhållandet, att mannens roll inte alltid var 
helt positiv. I stället för att kvinnorna skulle få samma »privilegier» som 
männen, ställa upp på mannens villkor, ville man nu uppenbarligen arbeta för 
ett ömsesidigt givande och tagande. Kvinnor måste påläggas även skyldighe
ter och mannen tillerkännas rättigheter, han tidigare ej haft. 

Vad kan ha orsakat detta nytänkande? Var det omtanke om den »stac
kars» mannen, som stressades i arbetsliv och politik och därigenom hindrades 
från att delta i familjelivet i önskad utsträckning? 

Ett skäl till att börja tala om mannens emancipation kan ha varit, att det
ta betraktades som ett medel att åstadkomma den rättvisare fördelning mel
lan könen av alla sysslor i såväl hemmet som i arbets - och samhällslivet, som 
man eftersträvade. Med andra ord kan det ha gällt att försöka ta ifrån man
nen hälften av hans offentliga tid och ersätta den med en deltid i privatlivets 
tjänst. Tanken är kanske inte helt verklighetsfrämmande. Eller var det kanske 
fråga om att gå den förmente motståndaren halvvägs till mötes för att avväp
na honom? 

SVERIGES HUSMODERSFÖRENINGARS RIKSFÖRBUND 

I SHR:s förslag till normalstadgar för lokalföreningarna sades en husmoders
förening ha till uppgift att »samla husmödrar ur alla samhällslager till gemen
samt arbete för hemmens intressen.» 

Landsmötet 1923 fastslog som mål för verksamheten 

att varukännedom upptages på husmodersföreningarnas program 

att söka få i lag stadfäst, att analyser åsättes alla sådana varor, där det är möj-
ligt. 

Handlingsprogrammet 1928 redovisade sedan två linjer, efter vilka verk
samheten bedrevs. 
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Förbundslinjen 

arbetar för lagstiftnings—, adninistrativa och andra åtgärder avsedda att 
komma alla Sveriges hem till godo 

initiativtagande, upplysande och rådgivande verksamhet 

propaganda för förbundets syfte och utbredning 

Lokalföreningarna vill 

verka fostrande på medlemmarna för att därigenom såväl väcka deras an
svarskänsla utåt som deras intresse för hemlivets nivå, 

söka åstadkomma en bättre grundval för hemmens bestånd samt att byta 
erfarenheter angående barnens vård och uppfostran, ungdomens nöjesliv, 
hygien, hemslöjd, matlagning, sömnad, trädgårdsskötsel, höns— och bisköt
sel och andra hemmens arbeten, 

verka för åstadkommande av sunda bostäder med praktiskt inredda kök, 
förvaringsrum och rumsinredningar, 

där så erfordras — arbeta för anskaffande åt samhället av vatten— och av
loppsledningar, tvättstuga, elektriskt ljus, ordentlig renhållning av gårdar 
och gator, 

sätta sig in i och söka förbättra samhällets skolförhållanden, dess vård om 
barn, åldringar, sjuka och nödställda. 

Lokalföreningarna uppmanades slutligen att söka samarbete med de 
kommunala myndigheterna. 

En strikt gränslinje uppdrogs sålunda mellan förbundets och lokalför
eningarnas syften. Samtidigt var målsättningen med avseende på de lokala 
organisationerna i hög grad inriktad på praktiska ting. De skulle förbättra 
villkoren för husmödrarna, hemmen och familjerna samt täppa till luckor i 
det samhälleliga utbudet. 

Riksförbundet arbetade under 1920—talet med frågor rörande barnens 
och ungdomens etiska fostran, skolfrågor, utbildning av barnavårds systrar 
vid den egna utbildningsanstalten, Rönneberga gård, anskaffandet av barna
vårdscentraler, hemsystrar och hemkonsulenter samt hemhjälpsproblem, ge
mensamma måltidstimmar, utprovning av elektrisk apparatur och andra 
hjälpmedel för hem och hushåll, upplysning och propaganda för ljuskultur 
och utnyttjande av elektricitet, utställningar av kök etc.1 

1 50 år för hem och samhälle s 1 f 
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Av protokoll och verksamhetsberättelser samt Husmodersförbundets 
Tidskrift framgår, att föreningen i Östersund under åren fram till andra 
världskriget tog upp i stort sett samma aktiviteter som övriga lokalföreningar 
i landet. Man ägnade sig åt hemsysterverksamhet, inrättade en hjälpfond, ut
delade semesterstipendier till husmödrar och stipendier till husligt intressera
de flickor, anordnade föredrag, demonstrationer och praktiska kurser avsed
da att öka husmödrarnas kunskaper med avseende på arbetet i hem, familj 
och hushåll. Till detta kom diverse trivselskapande aktiviteter. Behovet av ar
betsgemenskap tillgodosågs via ett rikt förgrenat kommittésystem, ett medel 
för att med personliga insatser finansiera verksamheten. 

Men i slutet av 1920—talet skedde en radikal omprioritering i fråga om 
målen för verksamheten. 

När Eleonor Lilliehöök tillträdde posten som förbundsordförande, utar
betade hon riktlinjer för förbundsarbetet med stark tonvikt på främjandet av 
husmödrarnas yrkesmedvetande, en ökad utbildning för hemarbetet samt 
hemkvinnans sociala, intellektuella och kulturella lyftning. Så till exempel 
framhöll hon att »vår strävan går ut på att höja den gifta kvinnan personligen 
och vidga hennes intressesfär, att stödja hennes strävanden för hemmens ö-
kade helgd och betydelse och att som husmor nå yrkeskvinnans ställning och 
utbildning. Att i samhället överföra hennes erfarenhet och önskning i vad rör 
hemmens anläggning och utformning, i andlig och materiell hygien. Samt att 
till främjande härav förskaffa henne föreningsvana och samhällskunskap.» Vi
dare sammanfattades grundlinjerna för husmodersföreningarnas arbete i 
»Riktlinjer för förbundsarbetet» på följande sätt: »mer ändamålsenlig hemin
redning, bättre tekniska hjälpmedel för hemarbetet, större samhörighetskäns
la mellan hemmens kvinnor, större ansvarskänsla gentemot samhället», varpå 
det tillades: »Även om hemkvinnans största uppgift är makans och moderns 
högsta kall, bör hon likväl i det husliga arbete hon utför se ett yrke ... Då 
husmodern i våra dagar ej längre som förr i hemmet frambringar större delen 
av dess förnödenheter utan i stället i första hand blivit köpare fordras av hen
ne en ingående varukännedom ... Husmödrarnas verksamhet som ledare av 
konsumtionen ... är av stor betydelse, så till vida, att det ju är husmödrarna, 
som till största delen besluta vilka varor i landet, som få avsättning ... Sålun
da bli de även ledare av produktionen, vilket ytterligare skärper kraven på va
rukännedom och huslig utbildning.»1 

Husmodersföreningarna sades också värna om »hemmets bestånd i en 
hemupplösande tid genom att fördjupa och höja husmoderns kall.»2 I en 
artikel i Medlemsbladet framhölls det, att det var »glädjande att se ... hur hus
modersrörelsen alltmer målmedvetet strävar mot sin väsentligaste uppgift — 
att vara en hemkvinnornas bildningsrörelse.»3 I andra artiklar påpekades det, 

1 Riktlinjer för förbundsarbetet, tillställda Strömsunds husmodersförening vid dess 
instiftande 1934, s. 2 ff 

2 Medlemsbladet nr 9 1934 s. 19 

3 Medlemsbladet nr 10 1934 s. 11 
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att hemkvinnorna borde läsa litet mer av s.k. »djup» litteratur, i stället för att 
t.ex. hålla på med tidsödande handarbeten. De improduktiva sysslorna be
hövde också skäras ned till förmån för hemmens familjevård. 

Eleonor Lilliehöök ansåg att hemlivet behövde radikalism. Hon framhöll 
bl.a. : »För mig har det alltid stått som en ledstjärna inte bara att radikalism 
är nödvändig på hemlivets områden, där känsla och tradition skapat så många 
tabun, utan också att här knappast finns de risker som alltför radikala syn
punkter och åtgärder kan ha på andra områden. Familjekänslan har i dag som 
i går ett djup och en revolutionär kraft ...»1 

Uttalandena ovan tyder på, att Eleonor Lilliehöök ansåg att kvinnans 
plats i första hand var i hemmet och att hon måste förkovra sig i fråga om al
la de sysslor, som där åvilade henne. 

Hela hennes tid som ordförande (1928—1947) präglades överhuvud taget 
av hennes intensiva strävan att bibringa husmödrarna en vidgad intressesfär, 
större kunskap, yrkesmedvetande och yrkesstolthet samt att i övrigt främja 
deras personlighetsutveckling. Till detta kom hennes vakt slående kring hem 
och familj samt arbete för kulturens främjande och en positiv samhällsut
veckling ur alla synpunkter. Det var andliga värden — ej materiella — som 
Eleonor Lilliehöök hyllade. I kraft av en stark personlighet tycks hon i hög
sta grad ha format verksamheten inom förbundet. 

De angrepp på förvärvsarbetande gifta kvinnor och lovprisandet av mor— 
och husmorsrollen, som förekom under 1930—talets första hälft samt den 
hemmens och familjernas kris, som livligt diskuterades fr.o.m. decenniets 
mitt, kunde av husmödrarna användas för att understödja kraven på samhäl
let. Eleonor Lilliehöök var också i hög grad engagerad i den offentliga debat
ten, såväl i press som i radio. Ett intensivt samarbete förekom mellan henne 
och ledande socialdemokrater. Man kan med fog säga, att husmodersförbun
dets mål under denna period även var samhällets — eller med andra ord, en 
målsättning »i tid en». 

I »Kris i befolkningsfrågan», som utkom samtidigt som Eleonor Lillie
höök började sätta sin prägel på förbundsarbetet, sades det bl.a.: »Om man 
undantar de fattigaste, de barnrika och de yrkesverksamma hustrurna, är det 
... stora skaror av hustrur, som efter barnafödandets år få allt svårare att fin
na full sysselsättning ... De hemmaförsörjd a hustrurna ha nu icke heller ge
nom ansträngningar i annan riktning — socialt, politiskt och kulturellt — visat 
att de kunnat förvalta den ökade fritid och den relativt starkare levnadsstan
dardstegring, de i jämförelse med männen faktiskt kommit i åtnjutande av. 
Det mest tragiska är att de icke ens vinnlagt sig om att genom ökade kunska
per tillräckligt förkovra sig i sitt eget yrkesarbete: hemskötsel och barnupp
fostran.» Vidare påstods det, att hemmen inte fyllde de krav på näringsstan
dard m.m., som borde ställas, och att detta berodde på bristande utbildning, 
kunskaper och intresse bland husmödrarna. Det vore bättre att förlägga 
hemmens människovårdande uppgifter kollektivt utom hemmen, eftersom 

1 Tidskriften nr 5 1959 s. 8 
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dessa blivit en förkrympt värld.1 Detta bemöttes av Medlemsbladets redak
tör, Märta de Laval, med orden: »Vi anser att hemmens hop krympning kan 
kompenseras av en andlig livaktighet och vidsynthet... Problemställningen är 
ej andra hemformer utan att skapa en ny mentalitet hos hemmens kvinnor ... 
Husmodersförbundet har alltid stött kraven på gift kvinnas rätt till arbete. Vi 
vill även stödja kraven på att samhället vidtager åtgärder för att främja hen
nes möjligheter att föda och fostra barn ... men också göra en utbildning till
gänglig för kvinnan som gör att hon mer tidsenligt ägnar sig åt hemmets ar
betsuppgifter. Vi behöver fler gifta mödrar på många poster i samhället, en 
modern yrkesutbildning för hemarbetet.»2 

Eleonor Lilliehöök, å sin sida, betonade att de samhällsåtgärder, som 
kom att vidtagas, måste kompletteras av ett upplysningsarbete, som duglig-
gjorde föräldrar som enskilda fostrare.3 I detta avseende hade Eleonor Lillie
höök uppenbarligen en motsatt uppfattning i förhållande till Alva och Gun
nar Myrdal. Hon ville i främsta rummet åtgärda hemmen och göra föräldrar
na mera lämpade för sin uppgift som fostrare — ej i första hand ha en kollek
tiv uppfostran. Hon sade sig också vilja arbeta för bättre yrkesutbildning och 
större aktning för hemarbetet.4 

En viss förnyelse av inriktningen inträffade efter andra världskriget ur 
den synpunkten, att kvinnornas förvärvsverksamhet visades ett något större 
intresse. 1946 påpekade Eleonor Lilliehöök, att den arbetsbörda, som åvilade 
en husmor i en större familj med småbarn, ofta ansetts likvärdig med den, 
som förelåg sedan barnen vuxit upp. I själva verket saknade 46 % av alla fa
miljer i landet barn under 16 år. Det var fr.a. bland medelålders husmödrar, 
den icke helt utnyttjade arbetskraften stod att finna. Därför måste det vara 
»ett ofrånkomligt krav ... på kvinnorna, att de inför yrkesval, utbildning och 
framtidsplanering tar sikte på periodindelningen i de gifta kvinnornas hemar
betsliv ... om vi överhuvud skall kunna på ett tillfredsställande sätt infoga de 
hemarbetande husmödrarna i det moderna arbets— och samhällslivet.»5 

ökade möjligheter till skol— och yrkesutbildning tillsammans med rationella
re hemarbetsmetoder och inredningar samt sist men inte minst det sociala re
formarbete, som i stort sett avslutades under 40—talets senare del, bör ha va
rit tillräckligt starka skäl för en nyprioritering av målsättningarna. 

Från att i början av förbundets existens ha betraktat husmodern såsom 
en »tjänande ande», vars uppgift i första hand var att befordra andras välfärd, 
övergick mein nu till att intressera sig för hennes egen person. Medan utbild-

1 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 189 

2 Medlemsbladet nr 5 1935 s. 3 ff 

3 Medlemsbladet nr 10 1935 s. 16. Signe Silow, ledamot av förbundsstyrelsen, 
framhöll för sin del, att det arbete, »för vilket ingen utbildning ges eller krävs har 
svårt att vinna aktning, ge sina yrkesutövare något yrkesmedvetande.» (Medlems
bladet nr 1 1936 s. 2) 

4 Medlemsbladet nr 8 1936 s. 1 f 

5 Eleonor Lilliehöök skriver s. 36 f 
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ningen av kvinnan tidigare syftade till att göra henne bättre lämpad för rol
len som mor, husmor och samhällsmedborgare, kom husmodern själv i cent
rum — hennes chanser till ett meningsfullt liv efter barnafödandets år, per
sonlighetsutveckling, valfrihet och status. Tema för landsmötet 1949 var t. 
ex. husmoderns hälsa och en brett upplagd hälsokampanj igångsattes, vilken 
sedan kom att följas av flera.1 

I och med 1950—talets böljan märks en tydlig gräns i fråga om målens 
karaktär. Vad som inträffade var i realiteten, att man i hög grad återgick till 
den verksamhetsinriktning, som man hade haft före Eleonor Lilliehööks tid. 
Följaktligen sysslade man i fortsättningen med varukännedom, konsument
upplysning, varudeklaration m.m. Utöver den husliga utbildningen tog man 
också upp frågor rörande kvinnor och arbetsmarknaden, samlevnadsprob
lem och husmödrarnas försäkringsförmåner. Under 1960—talet behandlades 
köpteknik, pris och prestation, kostfrågor, miljöförstöring, miljö— och sam
hällsplanering. 1970—talet präglades sedan av frågor rörande människan och 
samhällsutvecklingen. ̂  

I Tidskriften framhölls 1963 att lokalföreningarna tidigare arbetat med 
praktiska frågor, t.ex. tvättstugor, hemsystrar och lekskolor. »Vår uppgift i 
dag får emellertid allt mera karaktären av bevakning ... att följa med vad 
som händer, att hålla reda på vad som görs och inte görs, att ha en uppfatt
ning och vid behov ge uttryck åt denna. Detta blir allt nödvändigare efter 
hand som allt flera uppgifter som tidigare åvilat hemmen nu överflyttas på 
samhälle, näringsliv och kollektiva inrättningar.»3 

Från att ha verkat för en rationellare hemproduktion övergick således 
förbundet — när samhället övertagit det mesta i fråga om produktframställ
ning, uppfostran och vård — till att kontrollera och främja den offentliga 
sektorns sätt att handha dessa tidigare hemfunktioner. 

Samtidigt vände man sig inte längre bara, eller i första hand, till den ute
slutande hemarbetande kvinnan. Så t.ex. betonade man 1966 att »Nu är det 
inte bara till mödrarna utan till alla kvinnor som Riksförbundet vänder sig 

Det är för att fastslå detta, som vi ... söker efter ett nytt namn åt för
bundet. Men målsättningen är i stort sett densamma ... vi måste fortfarande 
utbilda oss för att rätt kunna ta ansvar i och för det samhälle vi lever i.»4 

Hur kom det sig då, att man på detta sätt gick utanför den tidigare mål
gruppen? En mycket näraliggande förklaring är, att den »genuina», d.v.s. 
uteslutande hemarbetande husmodern, vid det här laget blivit så pass ovan
lig, att det blivit ett »måste» för HHS att vidga sin rekryteringsbas, om orga
nisationens fortsatta existens skulle kunna tryggas. 

1 50 år för hem och samhälle s. III f 

2 60 år för hem och samhälle s. 4 ff 

3 Tidskriften nr 1 1963 s. 3 

4 Tidskriften nr 4 1966 s. 5 
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I jubiléumsnumret 1969 gavs följande förklaring: »SHR har varit med 
om att förbereda det sociala uppbyggnadsarbetet i vårt land ... De framtida 
uppgifterna blir såsom tidigare att bevaka hemmens intressen och kvinnor
nas behov och ansvar. Men världen är en annan nu. Allt som sker på jorden 
har kommit oss så nära. Därför måste vårt internationella medvetande och 
ansvar ges större utrymme i vår verksamhet.»1 

Vid Jämtlands länsförbunds 40—årsjubiléum 1979 sammanfattade för
bundsordföranden, Ethel Floren—Winter, organisationens uppgifter i de tre 
orden gemenskap, samhällsengagemang och jämställdhet. Gemenskap för 
den enskilda människan oavsett ålder, hennes vardag o.s.v. Samhällsengage
mang i form av ansvar för att de styrande i bygden och kommunen fattar 
riktiga beslut. Jämställdhet mellan olika åldrar, man och kvinna, stad och 
landsbygd, hemarbete och yrkesarbete, jämställdhet oavsett politik, religion 
o.s.v. I det programblad, som samtidigt presenterades, sades organisationen 

aktivt verka för en positiv utveckling av samhället och dess lagstiftning 
skapa trygghet, både på det sociala och mänskliga planet 
värna om familjen 
kämpa för kvinnors jämställdhet 
arbeta för en rättvisare arbetsmarknad 
föra konsumentens talan 
slå vakt om miljö och kultur 
pröva nya idéer 

Organisationen sades också vilja påverka riksdag, regering, kommuner 
och landsting, vara opinionsbildande samt skapa gemenskap och trivsel. 

Detta måste sägas vara en föga kontroversiell målsättning. Snarare är 
den helt samhällsanpassad, något som alla kan ansluta sig till. Detsamma 
kan för övrigt sägas om FBF:s målformulering i slutet av undersökningspe-

t o 
noden. 

En jämförelse mellan FBF och SHR/HHS ger vid handen, att FBF var 
att betrakta som en feministisk rörelse, inriktad på kvinnornas förbättrade 
villkor, medan husmodersförbundet arbetade mera filantropiskt. Vad »Fred-
rikorna» eftersträvade var helt enkelt en överflyttning av makten och infly
tandet inom alla väsentligare samhällsområden. FBF :s målsättning var så
lunda mer egoistisk med avseende på kvinnorna och deras tillgång till ar
betsmarknad och politik. Därmed kom de med nödvändighet att konkurre
ra med de oftast manliga makthavarna. Chansen till framgång bör i.o.m. 
detta ha varit mindre i fråga om denna organisation än beträffande husmöd-
-rarnas. 

Organisationernas så olikartade målsättning torde också ha uteslutit var
je form av konkurrens om medlemmar dem emellan, liksom ett mera omfat-

1 Tidskriften nr 4 1969 s. 5 

2 Betr. FBF, se föreg. avsnitt 
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tände samarbete.1 Kvinnors rätt till utbildning, förvärvsarbete samt delta
gande i samhällsarbetet bör fr.a. ha appellerat till dem, vars socioekonomi-
ska status innebar en rimlig chans att utnyttja förbättrade villkor i ovan
nämnda avseende. En uppvärdering av husmoderns arbete, en förbättrad 
hemmiljö, rationellare hemarbetsmetoder m.m. torde å andra sidan ha in
tresserat de kvinnor mest, som vistades på heltid i hemmet. Av denna anled
ning kan det vara motiverat att studera rekryteringen till organisationerna. 
Ytterligare skäl härtill är, att såväl FBF som SHR/HHS hela tiden förändra
de sin målsättning. Nyformuleringar och omprioriteringar företogs som en 
reaktion på förändringar, som inträffade i omgivningen. Tänkbart är emel
lertid också, att dessa omvärderingar hade sin grund i förändringar inom 
själva organisationen, t.ex. i fråga om den demografiska strukturen, med
lemsstockens numerär etc. Den närmaste uppgiften blir därför att företa en 
analys av rekryteringen till respektive organisation på det lokala planet. 

9  R E K R Y T E R I N G  

YRKESTILLHÖRIGHET 

Under tiden före 1948 rekryterade FBF i stor utsträckning sina medlemmar 
bland officersfruar, fr.o.m. kapten och uppåt. Husmodersföreningen räkna
de till att börja med två majorsfruar och tre kaptensfruar. Så snart FBF bil
dats, gick dock majorsfruarna och två av kaptensfruarna över till denna för
ening. På det militära området hämtade husmodersföreningen sina med
lemmar huvudsakligen från kategorin underofficersfruar, dock ej i någon 
större omfattning. Med åren blev officersfruarna allt mer sällsynta i FBF. 
De, som förekom, tillhörde fortfarande högre officerare (tabell 5—9, dia
gram 6—9). 

Inom bank, försäkring och förvaltning hämtade FBF likaså sina med
lemmar bland hustrur till högre befattningshavare. En av de tre bankdirek
törsfruarna i husmodersföreningen övergick snart till FBF, efter det att 
kretsen startat sin verksamhet. Med avseende på förvaltningsområdet gäller 
det förhållandet, att båda organisationerna hade i stort sett samma anknyt
ning till detta, samt att FBF även här rekryterade på en något högre nivå i 
hierarkin, än vad fallet var i fråga om husmodersföreningen, även om ten
densen i detta avseende ej var särskilt starkt uttalad. Båda organisationerna 
fick sedan med åren en allt mindre representation inom förvaltningen« 

1 Det hade naturligtvis varit intressant att ur denna synpunkt studera de två orga
nisationernas förhållande till andra kvinnoorganisationer, t.ex. de politiska för
bunden, men detta har beklagligt nog inte varit möjligt inom ramen för denna 
undersökning. 

67 



Merparten av stadens läkar— och tandläkarfruar — 18 respektive 6 styc
ken — fanns med i FBF. Såsmåningom minskade dock deras antal. Husmo
dersföreningen hade i början åtta läkarfruar bland sina medlemmar, men två 
av dessa gick över till FBF, när kretsen bildades. 

Inom jord— och skogsområdet fanns FBF—medlemmarnas män fr.a. 
bland hemmansägare och jägmästare. Hemmansägarna var dels stoijordbru
kare, dels lierade med de fruar, som tillfördes föreningen i böljan av 1940— 
talet i samband med valpropagandan och nämndkvinnomöten.1 Dessa med
lemmar försvann snart ur föreningen av förklarliga skäl, eftersom deras bo
stadsort i många fall var belägen upp emot tio mil från staden. I husmoders
föreningen fanns endast en representant från jord— och skogsgruppen, en 
trädgårdsmästare. Senare tillkom två jägmästarhustrur, men i övrigt rörde 
det sig om skogsförvaltare, inspektorer och kronojägare. 

Inom det juridiska området var ingen av de två organisationerna till att 
börja med särskilt väl representerade. Fem advokatfruar och en rådmansfru 
fanns dock i FBF. Husmodersföreningen hade en häradsskrivar—, jurist—, 
landsfogde— respektive rådmansfru. En enda advokatfru fanns, som dock 
också övergick till FBF, när denna förening kom till. FBF behöll och stärk
te i motsats till husmodersföreningen sin anknytning till det juridiska områ
det under årens lopp. 

På kommunikationsområdet fanns telegraf kommissariens hustru i FBF. 
Postmästarfrun tillhörde den grupp, som lämnade husmodersföreningen vid 
FBF:s tillkomst. FBF i sin tur var föga representerat inom detta verksam
hetsfält och minskade dessutom med åren sin andel. Anmärkningsvärd är 
husmodersföreningens mycket omfattande rekrytering bland hustrur till 
SJ—personalen. Sannolikt var den t.o.m. ännu större, än vad sammanställ
ningen visar, eftersom det säkerligen döljer sig många SJ—anställda bland 
montörer, övriga hantverkare, tekniker och ingenjörer. 

Arkitekt—, civilingenjörs— och ingenjörsfruar gick huvudsakligen till 
FBF. Den procentuella andelen tillhörande denna grupp ökade kraftigt med 
åren, en naturlig följd i sig av den tekniska utvecklingen. Husmodersföre
ningen däremot hade inga arkitekt— eller civilingenjörsfruar men ett par 
medlemmar gifta med ingenjörer. 

I fråga om lärarfruar rådde i början ingen större skillnad mellan FBF 
och husmodersföreningen. Men vid undersökningsperiodens slut hade FBF 
ett relativt stort inslag av adjunkts— och lektorsfruar, samtidigt som husmo
dersföreningen tappat sina till lärarkåren anknutna medlemmar. 

Det var fr.a. inom köpmannakåren, husmodersföreningen hade sitt star
ka fäste. Under perioden före 1945 registrerades inte mindre än totalt 43 
affärsmän, direktörer, handlare och köpmän. Denna starka dominans inom 
affärsvärlden var fortfarande märkbar i mitten av 50—talet men minskade 
sedan. Däremot var FBF i ringa utsträckning representerat i denna grupp, 
även om en viss ökning inträffade med åren. 

Också inom hantverk, industri och kontor — ett annat område, där hus

1 Jmfr s. 76 
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modersföreningen hade många representanter — var FBF :s andel liten och 
minskade därtill under årens lopp. 

Medlemmarnas män kom således i stor utsträckning från skilda områden. 
FBF—kvinnorna var gifta med högre officerare, läkare, skogsfolk, jurister och 
tekniker. Husmodersföreningens med affärsmän, hantverkare samt SJ—an
ställda av skilda kategorier. Det var i stort sett bara inom förvaltningen, som 
de två organisationerna möttes. När FBF:s rekrytering bland officerare i det 
närmaste upphörde och avlöstes av en stark tillströmning av skolfolk, kom 
föreningen i stället att så gott som helt dominera detta område. 

Inom varje kategori fanns en skillnad ur den synpunkten, att yrkeskate
gorier med utbildning utöver folkskola — ofta högskoleutbildning — huvud
sakligen återfanns bland FBF—medlemmarnas äkta män, under det att hus
modersföreningens medlemmar var gifta med män, som saknade eller hade en 
kortare skol— eller yrkesutbildning och lägre befattningar. Enda undantaget 
var också här förvaltningsområdet. 

I fråga om medlemmarna själva gällde, att FBF hela tiden dominerade 
hälso— och sjukvårdsområdet. Kretsen drog till sig alla kategorier — sköter
skor, barnmorskor, sjukgymnaster, kuratorer, receptarier, läkarsekreterare, 
logopeder o.s.v. Närmare en tredjedel av FBF :s medlemmar med yrkesut
bildning hämtades under alla år från detta område, under det att ett fåtal 
sökte sig till husmodersföreningen. Post— och telegrafanställda gick också 
under den första tiden till FBF. Senare kom dock några telefonister till hus
modersföreningen. Den enda kvinnliga ingenjören respektive teknikern gick 
till FBF. 

Ett anmärkningsvärt stort antal folkskollärarinnor, tjugotvå stycken, och 
ämneslärarinnor, sju stycken, fanns i FBF. Där återfanns också de privata 
musiklärarinnorna. Husmodersföreningen hade någon enstaka representant 
från dessa grupper. Folkskollärarinnorna försvann såsmåningom från FBF. I 
stället tillkom ett förhållandevis stort antal adjunkter, tio stycken. Detta 
återspeglar det förhållandet, att kvinnorna med åren fick allt högre utbild
ning. Husmodersföreningens enda adjunkt under de första åren gick in i FBF, 
när kretsen bildades, men tillhörde sedan båda organisationerna. Detsamma 
gällde också rektorerna. En tänkbar orsak härtill är, att dessa som förestod 
en lanthushålls—, sjuksköterske— respektive slöjdskola drogs till husmoders
föreningen med dess — med deras yrke sammanfallande verksamhetsfält —, 
samtidigt som FBF tillgodosåg deras behov i rollen av förvärvsarbetände 
kvinnor. Deras dubbla medlemskap stärker i realiteten uppfattningen, att 
FBF var attraktivt och hade något att erbjuda de mer utpräglade yrkeskvin
norna, för vilka yrkesarbetet var centralt, medan husmodersföreningen till
fredsställde behov bland de i hushållet verksamma. 

Utmärkande — även med avseende på medlemmarna i husmoders
föreningen — var det markanta inslaget av affärsidkare och affärsanställda. 
Affärerna och företagen var av den traditionellt kvinnliga sorten, vilket 
naturligtvis är en truism att fastslå. Det handlade om mode—, broderi—, 
tyg— och parfymaffärer, matserveringar, skolhushåll, kafé och pensionat. 

Detta inslag minskade av naturliga skäl med åren, i.o.m. att skolbespisningar, 
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personalmatsalar och elevhemmens skolhushåll gjorde många av dem över
flödiga. Många affärsrörelser torde dessutom ha avvecklats i konkurrensen 
med snabbköpsaffärer och varuhus men också av åldersskäl. Bland ovan
nämnda kategorier saknade FBF å sin sida i stort sett representation. Det
samma gällde hantverks—, industri— och kontorsområdet, där FBF endast 
räknade medlemmar inom den sistnämnda branschen. I husmodersförening
en fanns däremot såväl bagerskor som sömmerskor och kontorister. Bland 
gruppen »övriga» gick kategorin ekonomiföreståndare, husmor, keramiker, 
textilkonstnär, politiker till FBF, medan gruppen gårdsägare, husmor och 
hemkonsulent fanns med i husmodersföreningen. 

Även i fråga om medlemmarna var det således uppenbart, att kvinnor 
med en längre utbildning, en yrkesroll, en yrkesidentitet och ett yrkes
intresse sökte sig till FBF. Däremot saknade husmodersföreningens med
lemmar i stor utsträckning högre skolutbildning och återfanns inom mera 
lågavlönade och enahanda arbeten, i den mån de inte var egna företagare. 

Vilka konsekvenser kan denna helt olika rekryteringsbas ha fört med 
sig? 

Framför allt torde detta förhållande liksom de skilda målsättningarna 
ha uteslutit varje form av konkurrens om medlemmar mellan FBjF och hus
modersföreningen. Den överströmning, som ägde rum, inträffade Också bara 
när FBF—kretsen instiftades, innebärande att husmodersföreningen inte 
längre var ensam i kampen om själarna. Olika upptagningsområden förklarar 
också att det, enligt vad materialet visar, inte förekom någon större kontakt 
eller samverkan mellan organisationerna. Man tyckte sig inte heller känna 
någon nämnvärd samhörighet. Detta uttalande styrks av det faktum, att ma
jors— och kaptensfruarna, bankdirektörs— och advokatfrun samt läkarfruar-
na övergick till FBF, så snart kretsen bildats.1 Husmödrarna upplevde det, 
som om »Fredrikorna» ansåg sig vara något finare än SHR:s medlemmar.2 

Avståndet mellan organisationerna kan förmodas ha accentuerats med åren, 
i.o.m. att FBF lyckades dra till sig yngre3, välutbildade kvinnor. 

Vad kan å andra sidan ha orsakat skillnaderna i fråga om rekryterings
basen? En näraliggande förklaring i detta avseende kanske står att finna i 
det sätt, varpå rekryteringen skett. Längre fram kommer därför denna fråga 
att bli föremål för undersökning. 

I fråga om Rätan och Strömsund gällde, att medlemmarna och deras 
män återfanns inom alla de yrkeskategorier, som var representerade på or
ten. Siffrorna över medlemmarnas förvärvsverksamhet är tämligen intetsä
gande, eftersom det handlade om så pass få individer. På dessa orter hade 
husmodersföreningen inte konkurrens från någon liknande kvinnoorganisa
tion, såsom fallet var i Östersund, vilket förklarar den socialgruppsövergri-
pande rekryteringen. 

1 Se s. 67 f 

2 Intervju med Doris Lekänder, ordförande i Östersunds husmodersförening un
der 1930—talet. 

3 Betr. åldersstrukturen se s. 80 ff 
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ANTAL MEDLEMMAR 

H u s m o d e r s f ö r e n i n g a r n a  

Östersunds husmodersförening började sin verksamhet med 100 medlem
mar, uppnådde en maximisiffra 1939 med 344 st. men förlorade sedan suc
cessivt allt fler fram till 1975, då man endast räknade 139 st. (diagram 3). 

Diagram 3  
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Strömsunds husmodersförening startade likaledes med 100 medlemmar, 
ökade på antalet till 165 st. år 1956 samt hade 1975 102 st. 

Rätan, som uppvisar en mera utjämnad kurva började med 38 medlem
mar och hade exakt samma antal vid undersökningsperiodens slut. 

I FBF steg medlemsantalet från 32 st. under första verksamhetsåret till 
248 1951—1952. Efter en svacka kom en återhämtning, så att man 1955 
räknade 250 medlemmar. Därefter sjönk dock antalet gradvis för att 1975 
vara nere i 107 st. 

Under de första åren undergick medlemsantalet i Östersunds husmo
dersförening ingen större förändring. 1934 inbjöds så 1936 års landsmöte 
till Östersund. Detta bildade upptakten till en intensiv värvningskampanj 
och mobilisering av resurser. År 1936 firade staden sitt 150—årsjubiléum 
med en stor utställning och kungabesök m.m. Under landsmötesdagarna ut
gjorde husmödrarna med sina dräkter ett markant och populärt inslag i 
stadsbilden.* Denna propaganda tillsammans med den ovannämnda rekryte
ringsdriven torde kunna förklara den kraftiga ökningen de närmast följande 
åren. Till detta kommer, att det arbete som bedrevs inom organisationen, 

Diagram 4 

Antal medlemmar i procent av ortens totala befolkning. 
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bestående av socialt hjälparbete, kurser i praktiska ämnen och rationalise
ringssträvanden, sannolikt var av ett slag, som man tyckte sig behärska och 
som därför bidrog till en ökad självkänsla samt ökat självförtroende hos 
medlemmarna. 

När kriget kom, erbjöds att döma av den intensiva verksamheten tydli
gen nya i hög grad engagerande uppgifter.1 Men samtidigt tycks det ha upp
stått konkurrens om medlemmarnas intresse och arbetsinsatser. Många upp
togs troligen av beredskapsarbeten. När maken inkallades blev det också i 
många fall svårt att lämna hem och barn för längre eller kortare tid. 

Om medlemsantalet i föreningen relateras till stadens folkmängd, fram
går det att tillbakagången fram till 1975 var synnerligen kraftig. Medan in
vånarantalet steg med 84 %, minskade medlemmarnas antal med 58 % (dia
gram 4). 

Hur skall man förklara detta? 
Under efterkrigsåren avslutades det sociala reformarbete, som samhället 

förberett under slutet av 1930—talet. Freden, den ökade standarden, den 
tekniska utvecklingen och hemarbetets rationalisering samt i övrigt förbätt
rade livsvillkor berövade respektive avlastade husmödrarna många tidigare 
sysslor. Medlemmarna i föreningen hade som regel ingen omfattande hus
modersroll längre. Åldersstrukturen visar att barnen måste ha varit utflugna 
i stor utsträckning.2 Familjen hade krympt samman. Med en kort skolut
bildning, knapphändig eller ingen medborgarutbildning, kände man sig föga 
motiverad eller tyckte sig inte kompetent nog att engagera sig i mindre 
»jordnära», mera övergripande samhällsproblem. Riksförbundets verksam
het, i allt större utsträckning inriktad på konsument— och varukunskap, 
köprätt och köpvett, trafik—, ungdoms— och miljöproblem, familje— och 
äktenskapslagstiftning samt arbetsmarknadsfrågor, ansågs kanske inte ange
lägen.3 Förvärvsarbetande husmödrar fanns ju dessutom i stor utsträckning 
inom lågavlönade yrken utan karriärmöjligheter. De stod utanför arbets
marknaden, de hade ingen yrkesroll, ingen facklig identitet. De, som var rö-
relseidkare, innehade som regel föga utvecklingsbara enmansföretag, som 
utgjorde en rent personlig inkomstkälla. Vad intressera sig för? Jo — träffas 
och ha roligt tillsammans! 

1949 konstaterades en viss föreningströtthet.4 Detta var ett fenomen, 
som vid denna tid kunde iakttas i fråga om Sveriges organisationer över hu
vud taget.5 Under 1950—talet måste medlemmarna få påstötning om spar-
klubbens, kollektiva olycksfallsförsäkringens och medlemsbibliotekets exi-

1 Betr. verksamheten under krigsåren, se kap. 1X 

2 Se längre fram, ÅLDERSSTRUKTUR 

3 Intervju med medlemmar 

4 Medlemsmötesprotokoll av den 2/2, 1949 

5 Jmfr Johansson : Folkrörelserna i Sverige s. 100 ff 
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stens.1 Man beslöt då att trappa ned den utåtriktade verksamheten till för
mån för den egna ekonomin, bl.a. för att kunna höja kvalitén på mötesakti
viteter och intensifiera dessa. Av protokollen framgår, att det fortsättnings
vis blev allt svårare att förmå medlemmarna åta sig styrelse—, kommitté— 
och representationsuppdrag, att hjälpa till med insamlingar, försäljningar och 
framställning av tombolavinster o.s.v.2 Ordföranden gjorde också upprepade 
försök att inspirera medlemmarna till att komma med egna förslag till mötes
aktiviteter. En brevlåda installerades t.ex., där sådana förslag kunde lämnas 
anonymt.3 1958 beslöt man utesluta alla medlemmar, som ej erlagt årsavgift.4 

Ett tänkbart svar på frågan, varför organisationen fick uppleva en fortgå
ende förlust av medlemmar är, att samhällsutvecklingen gjorde den överflödig. 
Många av målen, t.ex. på undervisningsområdet och hemarbetsområdet, infria
des, varpå man misslyckades med att formulera nya. Andra mål däremot, bl.a. 
värnandet om familjen och husmodersrollen, uppfylldes inte.5 Man var kanske 
alltför litet progressiv för att tilltala vissa kategorier kvinnor. Detta kan ha lett 
till en »förgumning» av medlemsstocken med resultat att det i ett senare skede 
blev än omöjligare att förnya målsättningen och attrahera yngre medlemmar. 
Eller också har de vidtagna rekryteringsåtgärderna inte varit tillräckligt många 
och effektiva. Min teori är dessutom, att »organisationernas kris» inföll vid en 
mycket olycklig tidpunkt i husmodersrörelsens utvecklingshistoria. Den gjorde 
sig gällande just i det skedet, då den »genuina», helt hemarbetände husmodern 
var på väg att försvinna. I och med detta rycktes en väsentlig del av organisa
tionens rekryteringsbas undan. När så andra föreningar — efter »krisen» — tog 
nya tag, var det förmodligen för sent för Östersunds husmodersförening. Med
lemmarnas genomsnittsålder var så hög, att det måste ha varit otänkbart med 
en förnyelse, att åstadkomma en reaktivering och rekrytera nya, yngre med
lemmar. Att ungdomen skulle våga sig på en inbrytning, vore en helt verklig
hetsfrämmande tanke! Därför måste organisationens situation vid det laget ha 
varit fullständigt prekär. 

Medlemsantalet i Strömsunds husmodersförening visade en uppåtgående 
trend ända fram till senare delen av 1950—talet. Jämfört med östersundsföre
ningen drog strömsundsföreningen till sig ett betydligt större antal medlem
mar i relation till samhällets totala befolkning, (diagram 4) Detsamma gällde 
rätansföreningen om än i mindre grad.. Detta förhållande tycks bl.a. tala för, 
att husmodersrörelsen främst är en landsbygdsföreteelse.6 Ytterligare belägg 
härför är, att skillnaden härvidlag mellan föreningarna i Strömsund och Öster
sund avsevärt utjämnades, i takt med att Strömsunds befolkning kraftigt öka
de efter 1950 (från drygt tusen invånare 1950 till drygt fyra tusen 1975) samt 
att husmodersföreningar bildats på inte mindre än 26 smärre orter. 

Den totala minskningen av antalet medlemmar under efterkrigsåren blev 
mindre i strömsundsföreningen, 37 % jämfört med 58 % i Östersunds husmo-

1 Medlemsmötesprotokoll av den 26/4 1945, 22/10 1946, 12/12 1946 

2 Medlemsmötesprotokoll av den 27/1 1959, 22/4 1959, 26/5 1959 

3 Medlemsmötesprotokoll av den 24/10 1958 

4 Medlemsmötesprotokoll av den 11/12 1958 

5 Se kap. 8 och 10 

6 Jmfr s. 44 
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dersförening. (diagram 3) Vad kan ha legat bakom denna utveckling? 
Betingades den av någon eller några skillnader mellan stad och landsbygd? 

En starkt bidragande orsak var det faktum, att Strömsund vid samman
slagningen blev centralort i storkommunen, något som enligt verksamhetsbe
rättelserna konfronterade husmödrarna med nya stimulerande arbetsuppgif
ter, bl.a. att i egenskap av samhällsmedborgare påverka utvecklingen.1 En på
taglig skillnad mellan stad och landsbygd var och är, att kontaktvägarna till 
de kommunala styresmännen — åt minstone i kommunens centralort — är 
korta. Man känner ofta varandra personligen, träffas kanske dagligdags och 
kan på mycket informella vägar framföra sina synpunkter, något mycket 
värdefullt för den, som saknar politisk representation, politisk skolning och 
föreningsvana. Detta är dessutom ägnat att skapa en känsla av, att man kan 
påverka lösandet av problemen, vilka i sin tur känns mera näraliggande och 
angelägna på en mindre ort. Medlemmarna i Östersunds husmodersförening 
fjärmades i stället från beslutsfattarna vid storkommunreformen. Husmoders
rollen smalnade heller inte lika mycket ute på landsbygden. Till detta kom 
avsaknaden av konkurrerande organisationer, vilket dock upphörde, när 
Strömsund fick en pensionärsförening. I och med detta sökte sig nämligen 
många äldre i stället till denna under motiveringen, att dit kunde man och 
hustru gå tillsammans. Samtidigt började ungdomarna allt mer att dras till de 
politiska föreningarna.2 

I fråga om föreningen i Rätan inträffade ingen större förändring i med
lemsantalet under den korta tid undersökningen omfattar. Enda undantaget 
utgör de år, då ett kraftverk byggdes på orten och föreningen tillfördes ett 
tiotal medlemmar. 

För Rätans del kom kommunsammanslagningen att innebära längre och 
mera komplicerade kontaktvägar till de styrande. Men i gengäld fick man up
penbarligen en hel del att kämpa för. Det gällde att söka bevara en rimlig 
grad av service på hemorten. Att verka för, att barn, ungdomar, gamla och 
sjuka inte behövde resa alltför långt för att komma till skolan, ålderdoms
hemmet eller sjukstugan, apoteket och affären.3 Detta förhållande kan också 
förklara, varför Rätan lyckades starta och aktivt hålla igång en förening vid 
en så pass sen tidpunkt. För Rätans husmödrar gällde sannolikt i än högre 
grad än i fråga om Strömsunds, att husmodersrollen förblev ganska omfattan
de. Jakt, fiske, egen produktion av trädgårdsprodukter m.m. i kombination 
med en lång väg till affären vidmakthöll förmodligen en avsevärd hempro
duktion. Några arbetstillfällen utanför hemmet att tala om fanns heller inte. 

Jämfört med Östersunds— och strömsundsföreningarna uppvisar rätans-
föreningen en avvikelse ur den synpunkten, att föreningen ökade sitt med
lemstal i relation till det totala antalet invånare. Förklaringen härtill tycks 

1 Protokoll och verksamhetsberättelser efter tidpunkten för kommunreformen 

2 Intervju med föreningens studieledare, Vendia Bruman 

3 Se kap. 10 
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dock vara enkel. Under perioden 1965—1975 sjönk befolkningssiffrorna 
kraftigt. Från 1 715 personer till 1 249. Det vill säga med 27 %. Föreningen 
däremot behöll sitt tidigare medlemsantal. Befolkningsminskningen orsaka
des av att ungdomen lämnade bygden.1 Kvar blev den kategori, som utgjorde 
husmodersföreningens medlemskår. I realiteten avspeglades således här den 
»förgubbning», som drabbade länet vid denna tid. 

Ö s t e r s u n d s  F B F  —  k r e t s  

Medlemsantalet i Östersunds FBF—krets steg under hela 30—talet. Hanna 
Rydh tycks ha utövat ett starkt inflytande över verksamheten under denna 
tid. Medlemmarna mobiliserades inför varje val, opinionsmöten arrangerades 
kring aktuella samhällsproblem o.s.v.2 

Men också i FBF började medlemsantalet minska efter krigsutbrottet, 
om än något senare än i husmodersföreningen. Detta trots att nya medlem
mar tillfördes utifrån landsbygden, till följd av de nämndkvinnomöten kret
sen anordnade under denna tid. Året efter en drive i representationsfrågan 
bland »mera bemärkta kvinnor» ute i byarna, upptog Hertha inte mindre än 
29 nya medlemmar utifrån småorter, varifrån medlemmar så gott som aldrig 
rekryterats, vare sig förr eller senare. 

En viss ökning i medlemsantalet inträffade i slutet av 40—talet. Den utåt
riktade verksamheten var då relativt omfattande. Samtidigt förekom ett in
tensivt samarbete med andra organisationer, såsom Föreningen Norden, Blå 
Stjärnan, Östersunds Föreläsningsförening respektive Konstklubb och Fin
landskommittén.3 I kontrast härtill präglades 50—talet av en tilltagande inåt
vändhet. All utåtriktad verksamhet hade i realiteten upphört vid 50—talets 
slut.4 Någon nämnvärd kontakt med riksförbundet förekom heller inte. Sam-c 
tidigt började man föra diskussioner kring FBF:s mål och berättigande. Den 
vilsenhet, som förmärktes bland husmödrarna, gav sig tydligt tillkänna också 
inom FBF—kretsen.6 1955 fattades så beslut om att utesluta alla, som ej be
talat sin årsavgift,7 vilket förklarar svackan vid 50—talets mitt. Sjuksköter
skebyrån avvecklades 1956,8 vilket i sin tur kanske bidrog till medlemsbort
fallet. 

1 Se kap. 5 

2 Se sid 92 f 

3 Kretsmötesprotokoll av den 4/3 1948, 27/10 1948 m.fl. 

4 Kretsmötesprotokoll under 50—talet 

5 Kretsmötesprotokoll av den 5/4 1954 

6 Se s. 74 

7 Styrelseprotokoll av den 21/11 1955 

8 Kretsmötesprotokoll av den 5/3 1956 
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1960 ansökte kretsen hos riksförbundet om minskade bidrag från norr
landskretsarna, bl.a. för att dessa skulle kunna anlita mera kvalificerade fö
redragshållare.1 Gruppdiskussioner ordnades rörande kretsmötesprogram-
mens utformning.2 Men medlemsantalet fortsatte att sjunka. Sextiotalet 
präglades sedan av en tilltagande utåtriktad verksamhet. 1968 beslöt man 
annonsera i pressen inför något extra attraktivt möte. För att öka kontak
ten mellan medlemmarna och styrelsen enades man om att diskutera motio
ner till förbundsmötet på något kretsmöte.3 Under 70—talet sågs sedan och 
hördes föreningen i diverse sammanhang. Paneldebatter, uttalanden och pe
titioner avlöste varandra. Kretsens diskussionsmöten följdes noga upp av 
massmedia. Verksamheten radikaliserades. Arbetsgrupper tillsattes för att ta 
hand om vissa större frågor.4 Men trots detta kunde man 1974 konstatera, 
att medlemsantalet sjunkit ytterligare. 

Hur kom det sig då, att FBF på detta sätt kunde komma igen med nya, 
friska tag? Och hur förklara att man trots detta inte kunde hålla kvar med
lemmarna? 

1 motsats till vad som med avseende på vissa strävanden föreföll troligt 
beträffande Östersunds husmodersförening, nådde man inom FBF aldrig 
helt fram till målet. Tvärtom stod det alltmer klart, att en lång väg återstod, 
innan man uppnått den jämställdhet man eftersträvade. Samtidigt kom 
kretsmedlemmarna att utgöras av allt fler förvärvsarbetande, välutbildade 
kvinnor med ett stort intresse av jämlika förhållanden i arbets— och sam
hällsliv liksom inom politiken. Detta var också en tid präglad av en intensiv 
debatt och stort intresse från samhällets sida med avseende på de frågor och 
problem, som »Fredrikorna» brottades med.5 

Men den ökande politiseringen av kretsens verksamhet och den allt star
kare profileringen tycks ha skrämt bort många medlemmar. Det har inte va
rit möjligt att närmare undersöka denna sak, men några vittnesbörd tyder 
på, att så varit fallet. Någon lämnade föreningen för att den var alltför radi
kal och militant, andra för att den tvärtom var alltför moderat och konser
vativ. Ytterligare några för att FBF inte levde som man lärde, t.ex. att en 
advokat- eller läkarfru ansågs förmer än en kvinnlig adjunkt.6 Dessa utta
landen visar, att olika politiska uppfattningar splittrade kvinnorna och för
svårade för dem att förenas i en gemensam kamp. Samhällets värderingar 
om vad som var hög och låg status fick leva vidare i föreningen. 

1 Årsmötesprotokoll av den 1/3 1961 

2 Kretsmötesprotokoll av den 27/10 1962 

3 Styrelseprotokoll av den 25/1 1968 

4 Se kap. 10 (FBF) samt kap. 13 

5 Betr. arbetsmarknaden och debatten under 60—talet, se s. 

6 Intervjuer med vid denna tid »avhoppande» medlemmar 
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A andra sidan är medlemsantalet ett diffust mått på aktivitet och fram
gång. Många gånger kan det i kampsituationer vara sämre att ha en stor, hete
rogen massa än en liten homogen grupp, ett avantgarde.1 Tänkbart är, att de 
indifferenta skalades bort, medan en mera aktiv kärntrupp kämpade vidare 
med större framgång. 

Minskningen totalt under efterkrigsåren uppgick till 57 %, d.v.s. lika 
mycket som i Östersunds husmodersförening. Även i FBF inträffade en 
minskning i relation till stadens invånarantal. Denna inföll 1955, men den 
hade sannolikt börjat tidigare, eftersom man just detta år företog strykningar 
av sådana, som ej erlagt medlemsavgiften. 

Nedgången i medlemsantal i de båda östersundsorganisationerna kan tro
ligtvis i hög grad tillskrivas det faktum, att allt fler kvinnor blev dubbelarbe-
tande. För FBF:s del innebar detta kanske en paradox. Fler yrkeskvinnor 
borde å ena sidan vara ägnat att bredda rekryteringsbasen men innebar å 
andra sidan fler dubbelarbetande med de konsekvenser, i form av t.ex. ökad 
stress, detta kom att få. Vidare kan yrkesarbetet ha konkurrerat om intres
set. Samhörigheten med arbetskollegor blev förmodligen större än med de 
hemmavarande kvinnorna. Kontakterna på arbetsplatsen tillgodosåg också de 
gemenskapsbehov etc., som tidigare förmått kvinnorna att söka sig till orga
nisationen. Samtidigt tog fackföreningar och politiska sammanslutningar över 
vissa frågor och ansågs kanske ha mer att erbjuda. 

Till alla ovannämnda faktorer kom också en ökad standard och fritid, 
som tillförde nya konkurrenter i fråga om individens tid och intressen, såsom 
TV, bil, fritidsstuga och utlandsresor. Vardagskvällen i hemmets lugna vrå 
blev på så sätt en raritet att värna om. 

Gjorde man då något för att bryta denna nedåtgående trend i fråga om 
antalet medlemmar? 

REKRYTERINGSÄTGÄRDER 

östersundskretsen av FBF genomdrev 1939 en särskild ungdomsavgift.2 Vi
dare inbjöds avgångsklasserna i stadens skolor till yrkesorienterande före
drag.3 Nämndkvinnomöten tillförde, som tidigare nämnts, medlemmar uti
från landsbygden. 

1944 nåddes kretsen av en kraftig appell från riksförbundet att försöka 
öka medlemsantalet.4 Man beslöt då att starta en »Ungfredrikaklubb».5 När 

1 Lenin: Valda verk, del 2 s. 595 

2 Kretsmötesprotokoll av den 24/10 1939 

3 Kretsmötesprotokoll av den 23/5 1948 

4 Styrelseprotokoll av den 7/2 1944 

5 Styrelseprotokoll av den 3/11 1944 
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riksförbundet 1960 utlyste en tävlan om största procentuella medlemsök
ningen, enades man om, att denna rekrytering bäst kunde ske via de egna 
medlemmarna.1 Men 1968 bytte man strategi och annonserade i pressen in
för möten med något extra attraktivt program.2 

Från 1971 sändes det tryckta programmet ut till alla, som betalt årsavgif
ten, under det att övriga bara erhöll ett inbetalningskort tillsammans med en 
förklaring av, varför inget program bifogats.3 När förbundet sände ut skrivel
sen »Vad får man för 10 öre om dagen?», rekvirerades och distribuerades 
100 exemplar därav.4 1972 beslöt kretsen att — vid utsändandet av program
met — bifo ga ett extra exemplar av detta till varje medlem tillsammans med 
ett brev rörande medlemsvärvning.5 1974 slutligen kem man överens om att 
sända ut program till även icke—medlemmar. Samtidigt bestämde man sig för 
att utforma mötena så, att flertalet medlemmar lockades att infinna sig till 
dem. Man skulle helt enkelt träffas och ha trevligt. »Tyngre» kretsarbete skul
le överlåtas på olika arbetsgrupper.6 

»Fredrikorna» försökte uppenbarligen med alla medel dra till sig nya 
medlemmar. Initiativ saknades inte. Mycket talar dock för att flertalet med
lemmar rekryterades via direkt kontakt med väninnor. Den smala rekryte
ringen från vissa speciella områden tyder på att det gått till på detta sätt.7 

Husmodersföreningarna uppmanades av riksförbundet att värva med
lemmar genom att t.ex. inbjuda nyinflyttade husmödrar till möten och kur
ser, ta med sina döttrar till föreningens sammankomster, se till att den egna 
hemhjälpen gavs tillfälle att delta i verksamheten, inbjuda kvinnor från när
liggande orter samt till förbundet meddela namnet på sådana bland dessa 
kvinnor, som kunde tänkas vara intresserade av att starta en ny förening på 
hemorten.8 

Av östersundsföreningens protokoll framgår, att ordföranden hjälpte till 
att starta föreningar på andra orter i länetJ övrigt förefaller värvningen även 
här ha tillgått så, att man tog med sig döttrar och väninnor. När riksförbun
det 1969 högtidlighöll sitt jubileumsår, bl.a. genom att söka värva nya med-

1 Styrelseprotokoll av den 18/3 1960 

2 Kretsmötesprotokoll av den 25/1 1968 

3 Styrelseprotokoll av den 9/9 1971 

4 Styrelseprotokoll av den 14/10 1971 

5 Styrelseprotokoll av den 8/6 1972 

6 Årsmötesprotokoll 1974 

7 Se kap. YRKESTILLHÖRIGHET 

8 Ett arbetsår i en lokalförening s. 23 
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lemmar, startade länsförbundet en värvningstävlan, vilken östersundsföre
ningen dock inte tycks ha deltagit i. 1972 beslöt man emellertid att via 
pressen försöka göra verksamheten mera känd utåt. Östersundsföreningen 
visade överhuvud taget inga nämnvärda tecken på att vända sig ut mot sam
hället för att fånga upp nya medlemmar. 

Till föreningen i Strömsund drogs många på grund av det kursutbud, 
som fanns under de tidigare åren, då utbildningen för unga flickor och hus
mödrar var knapphändig.1 Föreningen hade också kontakt med skolan och 
torde på den vägen ha fångat upp skolflickor. Dessa engagerades också i or
ganisationens arbete.2 Beslut fattades vidare 1944 om att bjuda in kvinnor 
från närliggande orter till en husmodersafton för att på så sätt intressera 
dem för husmodersrörelsen. Man enades också om att ge husmödrar tillgång 
till gratis hemhjälp, under de timmar de bevistade föreningens möten.3 Man 
följde tydligen i stor utsträckning förbundets rekommendationer och lycka
des bl.a. få till stånd en husmodersförening i grannorten, Strand. 

Rätansföreningens medlemmar rekryterades enbart genom direkt per
sonkontakt. Man tog med väninnor och nyinflyttade husmödrar till möte
na.4 I beaktande av ortens litenhet torde detta ha varit det enda naturliga 
sättet. 

Medlemskårernas storlek tyder på att organisationerna i kraft av sin 
numerär, enligt Elvanders modell,5 inte kan tänkas ha erhållit något nämn
värt inflytande. SHR/HHS nådde 1957 sitt medlemsmaximum med 45 213 
medlemmar, FBF hade som mest 12 760 anslutna personer. 

ÅLDERSSTRUKTUR 1975 

Genomsnittsåldern bland husmodersföreningarnas medlemmar var 1975 
hög (diagram 5). I fråga om Östersunds husmodersförening t.o.m. anmärk
ningsvärt hög.6 En medianålder på 68 år och ett medelvärde på 67.8 år visar 
på en tydlig stagnation och brist på nyrekrytering bland yngre generationer. 
Av medlemslistans 139 namn detta år fanns inte mindre än 27 stycken med 
redan 1945 och 17 stycken var med vid föreningens bildande på 20—talet. 

1 Intervju med Anna Persson, medlem sedan 30—talet 

2 Mötesprotokoll av den 9/12 1935 

3 Mötesprotokoll av den 14/2 1944 

4 Intervju med Sara—Britta Jonasson 

5 Se kap. 3, Elvander 

6 Kyrkböcker 
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Diagram 5 

Åldersstruktur 1975 
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Medlemmarna i strömsunds— och rätansföreningen var visserligen något 
yngre, men även här låg median— och medelvärdet på en hög nivå. Den något 
yngre medlemskåren torde kunna tillskrivas de redan tidigare nämnda fakto
rerna, mildare konkurrens från andra organisationer och fritidsaktiviteter, 
närmare kontaktvägar, en bibehållen bred husmodersroll etc. I Strömsund 
lämnade, som tidigare framhållits, en del medlemmar föreningen för att gå 
över till pensionärernas organisation, något som verkade sänkande på medel
värdet. 

FBF:s medlemmar var betydligt yngre. Varför lyckades då denna organi
sation dra till sig yngre medlemmar? Förklaringen ligger sannolikt i organisa
tionernas skilda målsättning. De mål FBF arbetade för sammanföll med be
hoven hos de yngre kvinnor, som i en ständigt växande skara sökte sig ut på 
arbetsmarknaden samt ökade under 60—talet successivt sin aktualitet. Men 
var då »Fredrikorna» i realiteten representativa för dessa kvinnor? 

REPRESENTATIVITET 

FBF :s strävan var uttryckligen lika möjligheter för män och kvinnor inom al
la samhällsområden. Företrädde då kretsens medlemmar den kategori bland 
stadens kvinnor, de yrkesinriktade, samhällsintresserade och politiskt aktiva, 
som intensivt engagerade sig i kampen för detta mål? 

Som framgått tidigare tillhörde medlemmarna ur social synpunkt samhäl
lets övre skikt.1 Att medlemskåren i så hög grad utgjordes av »överklass», var 
man tydligen medveten om. Enligt uttalande av ordföranden 1980 uteslöts 
alla titlar i matrikeln, därför att man inte nådde dem, som man ville nå ut 
till.^ Få bland »Fredrikorna» var under de första decennierna yrkesverksam
ma, engagerade i samhällsarbetet eller politiskt aktiva.3 De enda yrkeskate
gorier, som föreningen ägnade något större intresse var sjuksköterskor och lä
rarinnor.4 Inga arbeterskor. I detta sammanhang är det av intresse att notera, 
att just dessa yrken upphöjts till rangen av ett kall, något som förlänat dem 
speciell status. 

Är det mot den bakgrund, som tecknats här ovan, sannolikt att besluts
fattarna betraktade »Fredrikorna» som typiska företrädare för de kvinnor, 
vars främsta mål var jämställdhet i samhället? Sågs kretsen såsom en förkäm
pe för förbundets ideal och idéer? Förmodligen inte! Däremot blev detta allt 
mer troligt med åren. En bit in på 60—talet visade kretsen större ambitioner 

1 Se kap. YRKESTILLHÖRIGHET 

2 Intervju med Odette Ekwall, under en tid kretsens ordförande 

3 Framgår av namn på medlemmar samt kap. YRKESTILLHÖRIGHET 

4 Se kap. 7 och 10 
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att verka för de sanna målen. Den sociala skiktningen var heller inte längre 
lika snäv. Inslaget av förvärvsarbetande kvinnor hade ökat betydligt (tabell 
9). Nu hade man uppenbarligen nått den rätta kategorin kvinnor, även om 
det framförallt var en liten kärntrupp som var verkligt aktiv. Med Nils Elvan-
ders ord bör därför föreningen med åren ha fått ett allt större basinflytande i 
kraft av sin representativitet.1 

Hur förhöll det sig då med husmodersföreningens medlemmar? Under de 
första åren utgjordes medlemskåren synbarligen av unga hemmafruar och 
mödrar. Få av dem hade förvärvsarbete. Därför var de sannolikt i hög grad 
representativa för husmödrarnas stora skara. Än mer kan detta sägas ha varit 
fallet ute på landsbygden. 

Utvecklingen gjorde dock, att medlemskårens genomsnittliga ålder steg 
kraftigt. Dessa kvinnor i pensionsåldern, utan hemmavarande barn och med 
ett starkt förminskat hushåll, torde absolut inte vara representativa för unga, 
dubbelarbetande, yrkesutbildade husmödrar med helt andra problem, annor
lunda situation och tänkesätt. Ej heller för unga familjer. Utvecklingen i frå
ga om inflytande grundad på representativitet tycks således ha gått i motsatt 
riktning i fråga om husmödrarna jämfört med »Fredrikorna». 

Den samverkan för gemensamma mål, den organisatoriska effektivitet, 
som utmärkte föreningarna i Östersund och Strömsund under första åren,2 

borde ha förlänat dem ett avsevärt basinflytande. Ett basinflytande, som 
också successivt måste ha minskat under efterkrigstiden. 

Diskussionen rörande organisationernas möjlighet att utöva något nämn
värt inflytande leder över till själva huvudfrågan i detta arbete, nämligen i 
vad mån de påverkat samhällsbesluten och utvecklingen. 

1 0  R O L L  I  D E N  S A M H Ä L L E L I G A  

B E S L U T S P R O C E S S E N  

Den fråga, som jag i det följande ämnar försöka besvara, handlar om FBF:s 
och SHR/HHS' roll i den samhälleliga beslutsprocessen. Har de två organisa
tionerna utövat något verkligt inflytande? Eller är det andra organisationer, 
intressegrupper och krafter i samhället, som framför allt styrt utvecklingen 
och genomdrivit sina önskemål? 

Samtidigt ämnar jag utgå från hypotesen, att organisationen — i den mån 
målsättningen är inriktad uteslutande på systemets och dess medlemmars e-
genintresse — inte torde kunna få något starkare gehör för sina krav och åsik
ter. Framför allt inte, om dess medlemmar är få och »politiskt fattiga». Stats

1 Se kap. 3 

2 Ibid. 
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makten och andra involverade intressenter kan då välja att inte lyssna alls, 
fatta beslut, som går organisationen emot eller ägna sig åt en form av icke— 
besluts—fattande.1 

FREDRIKA—BREMER—FÖRBUNDET 

S k o l —  o c h  y r k e s u t b i l d n i n g e n  

När Esseide tog initiativ till bildandet av FBF, var hennes huvudsakliga mål 
att ge flickor möjlighet till självförsörjning och självständighet. 

Under de första decennierna var förbundet framgångsrikt. Man fick till 
stånd skolor av skilda slag, lyckades i viss mån reglera den kvinnliga arbets
marknaden. 

Vems intressen var det då, som man kämpade för? Av redogörelsen tidi
gare framgår, att det framför allt var för sjuksköterskor, lärarinnor och lägre 
tjänstemän inom kontors— och kommunikationsområdet.2 Utbildning, som 
gav kompetens för dessa arbeten, kunde vid denna tid endast erhållas vid av-
giftsbelagda privata flickskolor. Därmed var det så gott som uteslutande 
medel— och överklassens flickor, som kunde vinna tillträde till dessa yrken. 
FBFrs verksamhet kom på detta sätt att gynna de samhällsskikt, som vid 
denna tid hade den politiska makten. De manliga beslutsfattarna kunde för
modas ha intresse av, att deras kvinnor fick tillgång till utbildning, ett stånds-
mässigt arbete och självförsörjning. Samtidigt fanns det från samhällets sida 
ett påtagligt behov av att tillförsäkra den expansiva offentliga sektorn kvalifi
cerad arbetskraft.3 

FBF räknade också bland sina medlemmar sådana inflytelserika namn 
som riksantikvarien Hans Hildebrand, arkitekten Gustaf Sjöberg, samt Carl 
Lindhagen, borgmästare i Stockholm 1903—1930 och aktiv politiker. Via 
dessa nådde således förbundet — tro ts avsaknaden av politisk representation 
— in i »maktens korridorer». 

FBF—medlemmarna själva tillhörde dessutom landets mest välutbildade 
och ekonomiskt starka kvinnor. De kunde framträda, formulera sig, artikule
ra intressen, propagera, skapa en byråkratisk apparat, tillhandahålla utred
ningsresurser o.s.v.4 

FBF bevakade under alla decennier utvecklingen i fråga om flickskolan. 

1 Jmfr kap. 3 

2 Jmfr kap.7 och 8 

3 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 190 ff 

4 Kap. 6 samt I Fredrika Bremers spår s. 59 f 
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Så skedde t.ex. i Östersund, när det blev tal om att omorganisera stadens 
flickskola1 och så sent som 1960, när riksförbundets ordförande Eva—Gun 
Junker kontaktade HHS och YS samt Målsmännens Riksförbund. I en skri
velse till statsrådet Ragnar Edenman slog man vakt om flickskolan, eftersom 
den erbjöd en lugnare studierytm och undervisning i estetiska ämnen. »Den 
på hembildning inriktade undervisningen i ett flertal ämnen, både teoretiska 
och praktiska, bidrar till en god balans mellan teoretiska ämnen och övnings
ämnen.»2 

SHR hade redan i slutet av 20—talet kämpat för flickskolans bevarande3 

och ställde således upp på detta krav även nu. 
Genom dessa aktioner kom båda organisationerna att hävda den »kvinnli

ga särarten» samt i viss mån bidra till glorifierandet av »salongsbildningsidea
let», ett reaktionärt ställningstagande, som dessutom stred mot Fredrika— 
Bremerförbundets ideologi. 

Om FBF under de första decennierna fick framgångar inom utbildnings
området, kom detta däremot inte att bli fallet i fråga om rösträtten. I denna 
kamp stötte man på motstånd inte bara från männens sida, utan också i viss 
mån från kvinnohåll. 

K a m p e n  f ö r  r ö s t r ä t t e n  

I sin strävan för kvinnornas rösträtt försökte FBF att underlätta för dem att 
utnyttja de rättigheter de härvidlag redan fått.4 Detta skedde via förbunds
byrån, som inför stadsfullmäktigevalen tjänstgjorde som ett slags partipoli
tiskt neutral valbyrå. Röstlängder utarbetades, cirkulär distribuerades och i 
broschyrer samt tidningsartiklar propagerade man för ett ökat kvinnligt val
deltagande. Denna verksamhet var en uppföljning av det arbete, som Före
ningen för gift kvinnas äganderätt bedrivit.5 

Vilka hinder mötte då kvinnorna när de började kräva rösträtt även vid 
riksdagsvalen? Tydligt är, att motståndet hade skilda orsaker. Bland annat 
bottnade det uppenbarligen i traditionella fördomar om manligt och kvinn-

1 Styrelseprotokoll av den 11/3 1932 

2 Årsberättelsen 1960 s. 13 

3 Se 8. 1 18 

4 Fr.o.m. 1862 hade ogifta kvinnor och änkor, vilka fyllt 21 år och betalat skatt 
på en viss inkomst, kommunal rösträtt utom vid landsting. 1908 fick gift kvinna 
rätt att ha debetsedel, ifall hon hade egen inkomst samt fick samtidigt kommu
nal rösträtt på samma ekonomiska villkor som männen. 1907—1909 genomför
des en rösträttsreform, som gav kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt 
att hon var kommunalt röstberättigad. 

5 I Fredrika Bremers spår s. 47 f 
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ligt, olika uppfattningar om vad för slags rösträtt, man i första hand borde 
eftersträva samt riksdagens konservativa ledamöters inställning. 

När riksdagsskrivelsen angående det lämpliga i att kvinnor deltog i skol
råd och fattigvårdsstyrelser 1888 var ute på remiss hos domkapitel och 
länsstyrelser, avstyrktes en ändring med motiveringen, att »reformerna skul
le göra intrång på qvinnans af naturen och samhällsordningen förelagda 
pligter, komma henne att försumma sina husliga åligganden för att öda sina 
krafter på ett besvärligt och tidsödande och för hennes skaplynne främ
mande uppdrag m.m. Myndigheterna hafva vanligen kunnat påräkna qvin-
nornas ofta oskattbara frivilliga tjenster utan att erbjuda några motsvarande 
rättigheter.»1 Kvinnornas arbetsinsatser ville man således dra nytta av, men 
de fick ej vara med och bestämma. I en kammardebatt 1917 i anslutning till 
rösträttsfrågan varnade professor Kjellén för att lägga den avgörande mak
ten hos ett »nytt element med oberäknelig tendens». Högermannen Sam 
Claesson såg framför sig en »lättrörd, känslotänkande, hastigt uppagiterad 
valmanskår».2 I debatten kring kvinnors rätt till statstjänst framhöll han, att 
samhället inte vore betjänt av ett avgörande inflytande från en grupp med
borgare med så föga erfarenhet av, vad som var det bästa, med så begränsad 
utbildning och så fysiskt och psykiskt dåligt rustade, som kvinnorna var.3 

Andra inlägg i debatten gick ut på, att kvinnorna inte borde få sådana pos
ter, som krävde att de kunde bevara en hemlighet. Kvinnan var oftare sjuk, 
hennes intelligens räckte inte till, och chef kunde hon inte bli på grund av 
sin känslosamhet, vekhet och impulsivitet.4 När behörighetslagen diskute
rades, sade C. Th. af Ekenstam angående kvinnans likvärdighet med mannen 
att »Den likvärdigheten har i alla fall ännu icke blivit bevisad».5 

FBF—kvinnorna hamnade också på »kollissionskurs» i förhållande till ar
betarkvinnorna, vilka ansåg att den renodlade kvinnosaken skulle underord
nas de för män och kvinnor gemensamma jämlikhetskraven.6 Allt ifrån star
ten krävde SAP »allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor». Visser
ligen framförde Kata Dahlström vid 1905 års partikongress farhågor för, att 
ett yrkande på kvinnlig rösträtt skulle fördröja lösandet av männens röst
rättsfråga. Men uttalandet vann ej gehör.7 

Vid sekelskiftet inlämnade FBF till Kungl. Maj:t en skrivelse angående 

1 I Fredrika Bremers spår s. 48 

2 Hamrin—Thorell m.fl.: Kvinnors röst och rätt s. 19 

3 A.a.s. 113 

4 A.a.s. 117 

5 A.a.s. 122 

6 Flood: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige s. 16 

7 A.a.s. 56 
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kvinnlig rösträtt. Denna hade undertecknats av Hans Hildebrand och Carl 
Lindhagen, liberal riksdagsman och ordförande i FBF:s lagkommitté. Skri
velsen föranledde dock inga åtgärder.1 1902 motionerade Carl Lindhagen i 
riksdagens andra kammare om »rösträtt för kvinnor på samma villkor som 
för männen», d.v.s. en egendomsgraderad rösträtt. FBF stödde motionen 
med en sympatiskrivelse undertecknad med 5 600 namn. Ytterligare propå
er framlades 1904 och 1905.2 

Men rösträtt för kvinnor på samma villkor som för män, var något som 
SAP—kvinnorna omöjligt kunde acceptera. En sådan reform skulle ställa ett 
stort antal arbetarkvinnor utanför. 

FBF anordnade 1902 möten kring rösträttsfrågan. Samtidigt inbjöd 
kvinnor från vitt skilda kretsar till en serie möten i Folkets Hus i Stock
holm. En kommitté tillsattes därvid, som tillsammans med FBF den 4 juni 
bildade Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, FKPR. Denna kom att 
anslutas till IWSA, som intog en ganska radikal hållning i rösträttsstriden.3 

Trots detta fanns det ett visst motstånd gentemot tanken att tillhöra FKPR 
bland de socialistiska kvinnorna. 1907 diskuterades frågan, huruvida Stock
holms Allmänna Kvinnoklubb och Kvinnornas Fackförbund skulle ansluta 
sig till FKPR eller bilda egna rösträttsföreningar. För en del framstod ett 
fruktbart samarbete med de borgerliga kvinnorna som en fullständig omöj
lighet, medan andra ansåg, att de borgerliga kvinnorna i det här aktuella fal
let var lika rättslösa som arbetarklassens. Vid 1908 års kvinnokongress 
framhölls det sedan, att det stod var och en fritt att vara med i den borger
liga rörelsen, »i s ynnerhet om de därmed skulle kunna motarbeta den, ten
dens, som på många håll spåras i densamma, och vilken går ut på att vilja 
taga emot ett rösträttsförslag som ställer arbetarkvinnorna utanför.» Det vi
sade sig längre fram, att de socialdemokratiska kvinnor, som tillhörde 
FKPR, blev kvar där och kämpade för rösträtten på två fronter.4 De social
demokratiska kvinnorna medverkade också 1914 i en översikt över den 
svenska kvinnorörelsen, Årstautställningen,5 som FBF arrangerade i sam
band med Baltiska utställningen.6 

1905 blev liberalerna det största riksdagspartiet och framlade då ett för
slag om allmän rösträtt för män. Men frånvaron av parlamentariskt styre 
hindrade dem från att beröva de konservativa deras maktbefogenheter. Ef
tersom liberalerna var de, som var mest positiva till kvinnlig rösträtt, slöt 
rösträttskvinnorna upp på deras sida. 1907 blev kvinnlig rösträtt en punkt i 

1 Hertha nr 7 1969 s. 10 

2 Hertha nr 2 1952 s. 10 

3 Se s. 9 not 3 

4 Flood: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige s. 55 ff 

5 Utställningen behandlade Fredrika Bremerminnen samt statistik rörande kvin
nornas historia. 

6 Flood: Den socialdemokratiska kvinnorörelsen s. 55 ff 
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liberalernas officiella program.1 1906—1907 företog FBF en namninsam
ling till stöd för den första rösträttspetitionen, som framlades i riksdagen 
den 7 februari 1908. Listan upptog inte mindre än 142 128 namn. Trots 
detta gick det inte att bryta motståndet. 1909 antog andra kammaren ett 
lagförslag om kvinnlig rösträtt, men detta avslogs av första kammaren. Föl
jande år anordnade FBF ett opinionsmöte och Carl Lindhagen interpellera
de statsministern i frågan.^ 

Internationella Rösträttsalliansen hade i ett uttalande 1909 krävt röst
rätt för kvinnor »på samma villkor som för män». Året därpå höll alliansen 
kongress i Stockholm. Samma år övertog liberalerna regeringsmakten samt 
framlade en proposition, som avslogs med 86 röster mot 58. Det är att 
märka, att i kamrarna fanns då 86 konservativa ledamöter och 56 liberaler 
samt 12 socialdemokrater. 1912 avslogs socialdemokratiska motioner om 
allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.3 FKPR och FBF genomförde 
1914 åter igen en omfattande namninsamling samt uppvaktade tre år senare 
statsminister Schwartz i ämnet. Frågan föll vid den lagtima riksdagen 1918. 
Den 24 maj 1919 antog däremot riksdagen en proposition från 1918 års ur
tima riksdag. Grundlagsändringen bekräftades sedan vid 1921 års riksdag. 

Vilken betydelse hade då FBF för frågans lösning? 
Förbundet tog genast itu med uppgiften att försöka öppna den politiska 

vägen för kvinnorna. Alla resurser — egna personella men också inflytelseri
ka manliga kontakter — mobiliserades. Ekonomiska och andra tillgångar an
vändes i uppbyggandet av en effektiv organisations— och propagandaappa
rat. Att döma av namninsamlingar, motioner och interpellationer etc. före
faller man ha utövat en icke oväsentlig press på de styrande liksom på den 
allmänna opinionen. Likväl lät rösträttsreformen vänta på sig. 

Den rösträtt, som sedan förverkligades var av det slag, som socialdemo
kraterna eftersträvat. FBF lyckades inte som ett steg på vägen genomdriva 
en inkomstgraderad rösträtt. Detta lyckades ej trots det stöd utifrån, som 
erbjöds från Internationella Rösträttsalliansens agerande, samt det faktum 
att Finland redan 1906 fått allmän och lika rösträtt för både män och 
kvinnor och Norge fått rösträtt 1913, Danmark 1915. Sverige skulle bli det 
sista landet i Europa att införa rösträtt för kvinnor.4 

Det största motståndet kom från konservativt håll.5 Kunde det vara den 
traditionella synen på kvinnan såsom varande underlägsen mannen och ska
pad för helt andra syften än beslutsfattande o.s.v., som låg bakom? Det fö-

1 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 92 

2 Hertha nr 2, 1952, s. 35 ff 

3 Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp kring partifrågorna s. 18 

4 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 212 

5 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 107 
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refaller inte särskilt troligt, även om sådana argument vädrades i debatten. De 
hade sannolikt vid det här laget förlorat i slagkraft. Ett påtagligt faktum var 
emellertid, att samhället hittills klarat sig utan kvinnornas politiska deltagan
de. Varför då ändra på något, avstå en del av bestämmanderätten? Av rättvi
seskäl? 

Mycket förefaller tyda på, att det inte var kvinnornas aktioner, som fr.a. 
beredde vägen för reformen. Varför kom den då, och just vid den tidpunkt 
detta skedde? 

En viss betydelse bör det faktum att grannländerna redan infört rösträt
ten trots allt ha haft. Vidare hade statsmakterna under världskriget måst anli
ta kvinnorna i samhällsarbetet i långt högre grad än tidigare. Kvinnorna hade 
visat prov på sin förmåga. Men även detta var förmodligen av sekundär bety
delse. 

Andra faktorer var sannolikt väsentligare. Bland annat inträffade händel
ser under kriget och under revolutionsåret 1917, som var väl ägnade att 
skrämma de styrande och stärka arbetarrörelsens position. Revolutionära 
strömningar nådde även Sverige, revolutionsfester arrangerades och man 
framförde krav på politiska förändringar, exempelvis första kammarens av
skaffande, allmän rösträtt och republik.1 Till slut måste troligtvis första kam
marens högermajoritet ge vika. 

Ytterligare en faktor kan ha varit diskussionen kring förbudsfrågan. Inom 
frikyrko— och nykterhetsrörelsen pläderade man långt före 1918 för kvinnlig 
rösträtt. Orsaken härtill var det stora inslaget av kvinnliga medlemmar inom 
folkrörelsen2 och att kvinnorösträtten förväntades gynna konservativa och 
religiösa grupper samt bidra till nykterhetens och sedlighetens bevarande.3 

Majoriteten av medelklassväljarna och de som tillhörde frikyrkorörelsen var 
för ett totalt rusdrycksförbud.4 Herbert Tingsten kunde sedan också konsta
tera, att tre femtedelar av kvinnorna röstat för förbud, medan en lika stor 
andel av männen röstat emot.5 

Är det å andra sidan tänkbart, att reformen skulle ha kommit tidigare, om 
samtliga kvinnor — såle des även de socialdemokratiska — gå tt samman och 
bildat gemensam front mot männen? Vad skulle de i så fall haft att under-
tödja sina krav med? Sanktioner av något slag? Fanns det något av vikt att 
undanhålla samhället? Kvinnornas arbetskraft till exempel? Möjligen — til l 
viss del. Men kvinnorna var före 1920 inte fackligt organiserade i sådan ut-

1 Hadenius—Wieslander—Molin: Sverige efter 1900 s. 90 

2 Lundkvist: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850—1920 s. 353 

3 Hamrin—Thorell m.fl. : Kvinnors röst och rätt s. 44 f 

4 Hadenius—Wieslander—Molin: Sverige efter 1900 s. 103 

5 Hamrin—Thorell m.fl. : Kvinnors röst och rätt s. 50 
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sträckning, att stridsinsatser på arbetsmarknadsområdet hade varit menings
fulla.1 Samtidigt betydde tillgången till arbetslivet troligen mest för dem 
själva. SAP—kvinnornas taktik att gå samman med männen och dra fördel av 
deras påtryckningsmedel — var förmodligen en betydligt effektivare metod. 
Därför betydde kanske kvinnornas splittring inte så mycket i detta fall. 

Trots en massiv insats med anlitande av alla tillgängliga resurser kunde så
ledes FBF inte direkt styra utvecklingen. I detta sammanhang kontrollerade 
inte organisationen några för samhället väsentliga tillgångar i form av special
kunskaper, erfarenhet och utredningsresurser. I varje fall lyckades man inte 
övertyga de styrande om att det förhöll sig så. De grupper i samhället, som 
FBF samarbetade med, förde också en resultatlös kamp. Men när dessa sena-
res position stärktes därhän, att de kunde få igenom sina krav, kröntes även 
FBF:s strävan med framgång. Det tycks vara helt klart, att det var andra 
gruppers intressen, som tillgodosågs — ej i första hand kvinnokrav. För detta 
talar också den framtida utvecklingen. Kvinnorna fick rösträtten, men den 
medförde ingen automatisk ökning av deras inflytande över politiken. 

R e p r e s e n t a t i o n e n  

Frågan om kvinnornas politiska representation blev med undantag av 1920— 
talet en viktig fråga i FBF:s verksamhet. Stiltjen under 20—talet förklaras 
sannolikt helt av, att man trodde att rösträtten skulle infria alla de förvänt
ningar den uppväckt. Paradoxalt nog minskade dock antalet kvinnliga repre
sentanter i rikets valda församlingar åren närmast efter rösträttsreformen.2 

Missnöjet resulterade 1927—1928 i »Föreningen Kvinnolistan». Initiativet 
togs av liberala kvinnor. Syftet var, att inför 1927 års stadsfullmäktigeval i 
Stockholm verka för, »att väl kvalificerade kvinnor i allt större omfattning in
väljas i riksdag, stads— och kommunalfullmäktige genom att vid varje valtill
fälle ... upprätta och tillhandahålla en kvinnornas egen lista.» Försöket miss
lyckades dock. 

Till skillnad mot den kvinnliga representationen ökade antalet kvinnor 
som röstade relativt fort.3 ökat röstdeltagande i kombination med en blyg
sam ökning av den kvinnliga representationen tyder på, att kvinnor inte rös
tade på sina medsystrar. Inte heller fanns det någon, som arbetade för, att 
kvinnor skulle föras upp på valbar plats på valsedlarna. Detta väckte starkt 
missnöje bland de kvinnor, som engagerat sig för rösträttsreformen. 

1 Visserligen fanns det bland enskilda kvinnoyrkesgrupper en hög medlemsanslut
ning — sp eciellt på tjänstemannasidan. Men dessa utgjorde en minoritet bland yr
keskvinnor. Jmfr Tom Ericsson: Den andra fackföreningsrörelsen, kap. 5 

2 Rossel: Kvinnorna och kvinnorörelsen i Sverige 1850—1950 s. 94 och 99. Se 
även s. 95 tabell 2. 

3 Se s. 23 
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Hertha började fr.o.m. 40—talets ingång att följa upp representations-
problemet. I ett upprop inför valet 1940 konstaterades bl.a., att av 380 riks
dagsledamöter var 11 kvinnor.1 

Hur såg det då ut på det lokala planet? Var kvinnornas politiska represen
tation lika svag där? I vilken utsträckning och inom vilka områden deltog 
kvinnorna i det politiska arbetet? 

En redovisning 1944 av kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter i 68 städer 
visade, att kvinnorna var relativt talrikt företrädda i de nämnder och styrel
ser, där deras förekomst — »minst en kvinna» — stödde sig på lagparagrafer, 
såsom i barnavårdsnämnder och fattigvårdsstyrelser. De hade gärna placerats 
i pensionsnämnder, mindre generöst i de av kristiden föranledda institutio
nerna, t.ex. kristidsnämnden, familjebidrags— och inkvarteringsnämnden. I 
drätselkamrar, beredningsutskott, polis— och hälsovårdsnämnder var de 
tunnsådda. I taxerings -, byggnads— och hyresnämnder förekom de inte alls. 
Kvinnliga ordförande var ytterst ovanliga. De av kvinnor väckta motionerna 
rörde sig i allmänhet inom den sociala sfären. Kvinnliga stadsfullmäktige kom 
på detta sätt att uppträda som en sorts »städernas mödrar.»2 

På initiativ av FBF hade ett antal opolitiska kvinnoorganisationer, SHR, 
KFUK, YKR samt folk— och småskollärarinnor m.fl., inför 1936 års val sam-
manslutit sig i en vädjan till kvinnorna att ansluta sig till ett parti, delta i val
arbetet och tillse, att kvinnliga kandidater placerades på valbar plats vid kan
didatnomineringarna. Vidare beslöt man att arbeta för minst två kvinnor i 
länsarbetsnämnderna. Inför valet 1938 tog så FBF ett nytt initiativ i o.m. bil
dandet av Kommittén för ökad Kvinnorepresentation, ett permanent organ, 
som trädde i funktion inför varje val, och som fortsatte sin verksamhet fram 
till krigsslutet.3 

Årsmötet 1940 diskuterade arbetet inför det kommande valet. Samtidigt 
arrangerades en kurs i riksdagsfrågor. Året därpå aktualiserades »Den ökade» 
och FBF inhämtade — m ed bistånd av de kretsar, vilka börjat ordna s.k. 
nämndkvinnomöten — upp gifter om kvinnor i kommunala nämnder och sty
relser.4 

Inom FBF märktes en stark irritation över kvinnornas ringa möjligheter 
att påverka samhällsutvecklingen. Förlossningsvårdens bedrövliga läge ansågs 
t.ex. stå i direkt proportion till frånvaron av kvinnor i landstingens FU och 
andra organ, som hade att behandla hithörande frågor.5 

1 Hertha nr 3, 1940, s. 5 

2 Hertha nr 3, 1944, s. 59 

3 I Fredrika Bremers spår s. 68 ff 

4 Årsberättelser 

5 Hertha nr 12, 1943, s. 222 
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»Den ökade» trädde åter i funktion inför 1944 års val. Fem resesekrete
rare sändes ut, en studiekurs genomfördes, broschyrer och affischer distribu
erades och man författade tidningsartiklar. Kvinnorna uppmanades åter igen 
att gå in i ett parti, delta aktivt i debatterna och använda sin rösträtt. Bertha 
anordnade en utfrågning av partiledarna under rubriken »Varför har vi så få 
riksdagskvinnor? Hur skall antalet ökas?» En broschyr, »Kvinnans hem är 
världen», avsedd att stimulera till valdeltagande, skickades samtidigt ut. 

De ovan nämnda nämndkvinnomötena avsåg att skola kvinnorna i poli
tiskt arbete. Det första anordnades av boråskretsen och följdes sedan av ett 
stort antal i hela landet. Bland annat anordnade östersundskretsen tolv såda
na.2 Det första genomfördes 1941 med 115 deltagare. Antalet deltagare vari
erade sedan mellan 60 och 190 personer. Dessa möten måste anses ha varit 
en betydelsefull insats för kvinnosakens främjande. 

När Hanna Rydh framhöll för östersundskretsen, att förbundet ämnade 
intensifiera arbetet för att få kvinnorna att i högre grad engagera sig i sam
hällsarbetet, sammankallade kretsen styrelserna för stadens kvinnoorganisa
tioner och föreslog dem ett stort möte för att »väcka såväl männens som 
kvinnornas förståelse för, att kvinnorna behövs i samhällsarbetet; att det är 
hennes plikt att delta.» Samtidigt föreslogs en serie föredrag i medborgar-
kunskap.3 

Såväl föreläsningsserien som mötet kom till stånd. Det senare hölls under 
mottot »Män och kvinnor i gemensamt ansvar för stat och kommun.» Tre tu
sen inbjudningskort samt två hundra affischer skickades ut, samtidigt som 
man också annonserade i pressen.4 Efter mötet konstaterades det, att insla
get av manliga åhörare varit glädjande stort och att mötet givit ett positivt re
sultat. Stadsfullmäktige hade nämligen invalt tre kvinnor i olika nämnder.5 

1937 sammankallade kretsen samtliga kvinnoföreningar i staden för att 
söka åstadkomma en länskommitté av »Den ökade». Kretsen sände också en 
representant till FBF:s kurs i riksdagsfrågor.6 

När riksförbundet 1940 föreslog, att östersundskretsen skulle anordna 
ett offentligt möte kring frågan om kvinnlig representation inför valet, gav 
detta upphov till en intensiv och animerad diskussion. Några medlemmar an
slöt sig helt till förbundets förslag. Andra menade däremot, att kvinnorna in
te skulle komma med några krav, inte som man sade »göra front mot män
nen», medan många av dessa befann sig långt borta från hemorten på grund 
av inkallelser. Man borde i stället »sluta borgfred». Resultatet blev såsmå-

1 Hertha nr 4, 1944, s. 81 ff 

2 Kretsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser 

3 Kretsmötesprotokoll av den 12/5 1936 

4 Styrelseprotokoll av den 23/9 1936 

5 Årsmötesprotokoll av den 18/1 1937 

6 Kretsmötesprotokoll av den 28/4 1938 
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ningom, att mötet slopades. I stället tillsattes en kommitté med uppgift att 
kontakta ledande kvinnor ute på landsbygden för att med deras hjälp sprida 
broschyrer och information.1 Kanske försatt man här ett ypperligt tillfälle 
att bidra till en framflyttning av kvinnornas positioner, att visa vad man dög 
till i det politiska arbetet. 

östersundskretsen hjälpte sedan till i »Den ökades» arbete inför valen 
1942 och 1944. Bland annat beslöt man 1944 föreslå de övriga kvinnoorga
nisationerna i länet, att de måtte skriva under en protestskrivelse med anled
ning av, att kvinnor ej valts in i samtliga kommunala styrelser, där kvinnans 
närvaro behövdes. 

I samband med nämndkvinnomötet 1946 beslöt kretsen vidare kräva, att 
landstingens FU skulle omfatta minst en kvinna.2 

Riksförbundet genomförde 1942 en enkät angående kvinnornas syn på 
vitala hem—, arbets— och samhällsproblem, som senare sammanställdes un
der rubriken »Vad 900 kvinnor tycka». Samma år beklagade man i en skrivel
se, att kvinnlig sakkunskap ej fått yttra sig angående hushållningssällskapens 
organisation. Förvaltningsutskottet borde bestå av både män och kvinnor. I 
lantbruksstyrelsen ville FBF ha en särskild byrå med en kvinnlig chef. Vidare 
ville man ha en kvinnlig representant i Kungliga överstyrelsen för Yrkesut
bildning samt lämnade även förslag på en sådan. 

Årsmötet 1944 behandlade frågan om »Kvinnan i samhället och politi
ken» och året därpå uppvaktades Tage Erlander angående den svaga kvinnliga 
representationen i länsarbetsnämnderna. Tillsammans med SHR och Yrkes
kvinnornas Samarbetsförbund planerades ett register omfattande hela lain de t 
och upptagande namnen på kvinnor lämpade för utrednings— och andra of
fentliga uppdrag. När, efter kriget, nämndemannainstitutionen inrättades, ar
betade förbundet för, att kvinnor i större utsträckning skulle komma ifråga 
som nämndemän.3 östersundskretsen lämnade då direkta namnförslag på så
dana.4 

Uppenbarligen bedrevs det en intensiv verksamhet såväl inom förbundet 
som i östersundskretsen åren 1936 till 1946 för att få med kvinnorna i det 
politiska arbetet. Vad blev då resultatet av all denna samlade kvinnomöda? 
Tydligen inte särskilt mycket! Någon mera märkbar förändring i fråga om 
politiskt medinflytände kan inte iakttas. I realiteten blev det ganska tyst un
der ett par årtionden. FBF »låg lågt». I stället sysslade man, som tidigare 
nämnts, fr.a. med ekonomi.5 Vad var orsaken härtill? Berodde det enbart på, 

1 Kretsmötesprotokoll av den 16/5 1940 

2 Verksamhetsberättelser 

3 Årsberättelser 

4 Kretsmötesprotokoll av den 29/9 1947 

5 Se s. 56 f 
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att framgångarna i alltför hög grad lät vänta på sig? Eller var kvinnorna rent 
av själva tröga och svårbearbetade? 

Kvinnor var av tradition fostrade till att fokusera sitt intresse kring hem, 
familj och barn. De få, som aktivt engagerade sig i politiken, ansågs ofta vara 
»litet udda» och beskylldes även för att vara okvinnliga, något som av naturli
ga skäl måste ha haft en avskräckande effekt. 1950—talets strömningar, inne
bärande en glorifiering av makan och modern, av kvinnan, som inte siktade 
på karriär, kan också ha förstärkt motståndet bland kvinnorna mot att arbeta 
politiskt.1 

Allt yngre kvinnor var gifta och hade småbarn.2 Samtidigt var de ännu 
inte välkomna på arbetsmarknaden och utestängdes av diverse kvinnospecifi
ka hinder från arbets— och yrkeslivet. Varför då intressera sig för det sam
hälle, som synbarligen inte angick dem? Om detta antagande är riktigt, bör 
det politiska intresset inom FBF ha vaknat till liv på nytt under 1960—talet, 
när man från arbetsmarknadshåll började anstränga sig för att försöka locka 
ut kvinnorna i förvärvslivet. Så kom ju också att bli fallet.3 

Uppenbarligen betraktade politiskt aktiva kvinnor inte FBF som den 
mest lämpade organisationen att verka genom. De politiska organisationerna 
ansågs förmodligen mera effektiva i detta avseende, östersundsfredrikorna 
beklagade mycket riktigt, att det var svårt att åstadkomma någonting, när 
man inte fick ta politisk ställning.4 

Kanske var också förvärvsarbetande kvinnor mer intresserade av att arbe
ta genom de fackliga organisationerna, där frågor kunde drivas utan något 
sneglande mot politiskt ideologiska aspekter. 

Vid årsskiftet 1951—52 kom så storkommunreformen. Antalet kommu
ner minskades från 2 281 till 814. Med hjälp av de kretsar, som fanns i resi
densstäderna, igångsatte FBF en undersökning av det kvinnliga inslaget i de 
nya kommunernas nämnder och styrelser. Hertha genomförde samtidigt yt
terligare en partiledarutfrågning. 

Vid årsmötet 1961 fann sig förbundsordföranden manad att erinra om 
organisationens centrala uppgift — den kvinnliga representationen i den kom
munala förvaltningen — och angav som motto för det kommande arbetet: 
»Förbättra statistiken!»5 Hon poängterade samtidigt, att kvinnor ej skulle 
komma med i styrelser och nämnder i sin egenskap av kvinnor, utan därför 
att kvinnor skulle »ha sin naturliga rätt som duktiga medborgare att vara med 
och bestämma i det samhälle som angår oss alla.» 

1 Ses. 105 f 

2 Ses. 103 

3 Ses. 106 ff 

4 Intervju med Lisbet von Post och Ingrid Wikström, östersundskretsens ordfö
rande under 1950—talets senare hälft 

5 Jnifr s. 59 
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östersundskretsen å sin sida hade under 50— och 60—talen anordnat ett 
par kurser i samhällskunskap. 1963 påpekade så ordföranden vikten av, att 
kvinnorna blev medvetna om sitt ansvar i stat och samhälle och gav sitt stöd 
åt kvinnorna. Året därpå hölls en estraddebatt under rubriken »Kvinnornas 
roll i politiken». I diskussionen deltog representanter för de politiska partier
na. 

Förbundet anordnade också kurser i kommunalpolitik i mitten av 60— 
talet.1 1967 kontaktades de politiska kvinnoföreningarna för att söka få i-
gång en kampanj för ökad kvinnlig representation. I samarbete med dessa ut
arbetades ett frågeformulär i avsikt att kartlägga representationen i stadsfull
mäktigeförsamlingarna. Resultatet härav framgår av tabell 2.^ 

Tabell 2 

Representation i stadsfullmäktige. Uppgifterna hämtade ur SOS. 

Totalt Kvinnor Kvinnor 
i% 

1922/23 3 390 221 6.5 
1930 3 451 150 4.4 
1938 3 588 304 8.4 
1946 4 126 517 12.5 
1950 4 666 596 12.8 
1954 4 693 670 14.3 
1958 4 728 683 14.4 
1962 4 783 700 14.6 
1966 5 165 719 13.9 

Under 20— o ch 30—talen har andelen kvinnor legat under 10 %. Men un
der tiden 1930—1938 inträffade dock en fördubbling. Vad låg bakom denna 
ökning? En mycket trolig anledning var »Den ökades» aktioner.3 

Frapperande är, att procenttalen praktiskt taget inte förändrades under 
40—, 50— och 60—talen. De översteg aldrig 15 %. 

Hade det då inträffat någon ändring i fråga om de områden, inom vilka 
kvinnorna fick vara med och besluta? Resultatet av undersökningen beträf
fande detta framgår av tabell 3—4. 

1 Årsberättelser 

2 Hertha nr 5, 1967, s. 3 

3 Se s. 91 f 
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Tabell 3 

Antal kvinnor i nämnder och styrelser 

Städerna Köpingarna 
Ord. Suppl. Ord. Suppl. 

Stadskollegium 
Drätselnämnd 
Kommunalnämnd 40 72 25 58 
Lönenämnd 18 26 14 24 
Besvärsnämnd 6 
Samarbetsnämnd 2 7 
Byggnadsnämnd 23 30 5 17 
F astighetsnämnd 1 5 
Gatunämnd 16 13 
Brandstyrelse 2 2 
Hälsovårdsnämnd 116 165 53 139 
Socialnämnd 317 335 190 222 
B arnavårdsnämnd 411 420 285 258 
Nykterhetsnämnd 159 84 124 123 
Hemhjälpsnämnd 90 84 78 70 
Skolstyrelse 258 282 139 196 
Kulturnämnd 212 225 

Tabell 4 

Antal kvinnliga ordförande och vice ordförande 

Hälsovårdsnämnd 3 5 4 
Socialnämnd 2 20 7 12 
B arnavårdsnämnd 18 28 17 18 
Nykterhetsnämnd 1 6 1 4 
F amiljebidragsnämnd 1 5 
Hemhjälpsnämnd 14 15 9 10 
Skolstyrelse 2 5 1 
Kulturnämnd 6 9 3 2 
Gatunämnd 1 
Idrottsnämnd 1 

(Tabellerna är hämtade ur Hertha nr 5 1967 s. 17.) 
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Det ger belägg för, att ingenting i praktiken förändrats. I den mån kvin
norna fick vara med, hänvisades de till områden, som egentligen var en för
längning av deras husmorsroll, deras funktion som samhällets mödrar eller 
kuratorer. Vård—, undervisnings— och kulturfrågor ansågs de förstå sig på. 
»Tyngre» nämnder, saker som behandlades i drätseln, byggnads—, fastig
hets— och gatunämnder sköttes av män. Kvinnorna svarade med andra ord 
för människorna, männen för samhället. 

Numerären suppleanter var påfallande stor i jämförelse med antalet or
dinarie ledamöter. Mest framträdande var detta i fråga om fastighets— och 
kommunalnämnder. I barnavårds—, social— och kulturnämnder samt skol
styrelser vägde det någorlunda jämnt. I nykterhetsnämnderna var antalet or
dinarie ledamöter nära nog dubbelt så många som suppleanterna. Nykterhe
ten har ju mycket riktigt varit något, som kvinnorna alltid fått ta sig an, så
väl i hemmet som ute i samhället. Antalet ordinarie övervägde också i hem
hjälpsnämnder och något överraskande i gatunämnder. Posten som ordfö
rande har gått till kvinnor så gott som enbart i barnavårds—, hemhjälps— 
och kulturnämnder. Märkligt nog inte i nykterhetsnämnder. Antalet kvinn
liga vice ordförande överväger jämfört med antalet ordinarie. 

Men var det bara traditionsbundet tänkande, som ledde till dessa förhål
landen? Till en del kan det ha varit följden av kvinnornas egen inställning, 
deras osäkerhet och rädsla att ta på sig uppdrag och fr.a. sådana med an
knytning till ekonomi och samhällsplanering. Detta i sin tur är förklarligt 
mot bakgrunden av deras bristande utbildning inom dessa områden, flickor
nas skolutbildning inriktad på estetiska ämnen till skillnad från pojkarnas 
tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska inriktning. Det förefaller där
för, som om hänvisandet av kvinnorna till vissa områden inte främst bott
nade i motstånd från männens sida. Båda könen har sannolikt varit offer för 
en från början könssegregerad skolutbildning. 

Föranledde resultatet av undersökningen 1967 »Fredrikorna» att upphö
ra med arbetet? Resignerade man? Nej, tvärtom! Året därpå utfrågades på 
nytt partiledarna. Vidare igångsattes en stor kampanj av den s.k. Samarbets-
kommittén för ökad kvinnorepresentation, som tillkommit på FBF:s initia
tiv och bestod av representanter för de politiska kvinnoförbunden, Centerns 
Ungdomsförbund samt de stora kvinnoorganisationerna. Utgångspunkten 
för kampanjen var »öppet brev till kvinnorna. Det är Din värld också. Flera 
kvinnor i politiken!»1 Hertha återkom med en ny utfrågning av partiledarna 
samt ytterligare en 1973. Den sistnämnda föregicks av ett temanummer av 
Hertha, vari Birgitta Dahl undrade, om det var rätt av manliga politiker att 
praktiskt taget aldrig ha tid över för sin familj. Under rösträttsstridens dagar 
hade man ifrågasatt kvinnornas möjlighet att delta i politiken utan att däri
genom försumma familjen och barnen.2 Nu var cirkeln sluten! 

I samband med riksförbundets kampanj »Fler kvinnor i politiken» ord
nade östersundskretsen ett stort upplagt möte. Till detta inbjöds kvinnor, 

1 Hertha nr 5, 1967, s. 3, nr 3 1968 s. 4 ff samt årsberättelser 

2 Hertha nr 3, 1973 s. 8 
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som aktivt deltagit i den s.k. »Kvinnokuppen» i Norge 1971. Den norska me
toden ansågs emellertid tveksam. I stället diskuterades kvotering samt ökade 
ansträngningar för att försöka få med de unga flickorna. I Östersunds—Posten 
konstaterades det, att »Fredrikornas» arbete varit framgångsrikt. »Kvinnore
presentationen kommer efter årsskiftet att vara 21 % mot nuvarande 14.%; 
tendensen är ungefär densamma i kommunalvalen. Östersunds kommunfull
mäktige kommer att ha 22 % mot nuvarande 14 %», f ramhölls det bland an
nat.1 

Året därpå uppdrog kretsen åt sin politiska kommitté att anordna ett se
minarium för flickor från länets politiska ungdomsförbund.2 

1972 hade FBF en konferens rubricerad »Den 51—procentiga minorite
ten», vilken kom att väcka livlig debatt. Ytterligare en undersökning av den 
kvinnliga representationen företogs 1974 — denna gång av kommunstyrelser, 
byggnadsnämnder och sociala centralnämnder. Senare sändes en skrivelse till 
Statens planverk angående ökning av antalet kvinnor i byggnadsnämnder samt 
till de politiska partierna och arbetsmarknadens organisationer beträffande 
den kvinnliga representationen i utredningsväsendet. Till alla kvinnliga lands
tingsledamöter sändes en skrivelse, som tog upp kvinnorepresentationen i 
landstingen. 

Slutligen antogs 1975 följande målsättning för FBF:s kommande arbete: 
»En 50—procentig ökning av kvinnorepresentationen i varje val, till dess att 
kvinnorna nått en rättvis representation i riksdagen, landstingen, kommunfull
mäktige och andra politiska församlingar.» Samma år hölls också en »runda-
bordskonferens» med deltagande av de politiska kvinnoförbundens ordföran
de.3 

1973 inbjöd östersundskretsen representanter från de olika politiska 
partierna för att få reda på, hur kvinnan som arbetade i politiken såg på sin si
tuation. »Fredrikorna» fick då bl.a. uppmaningen att gå in i ett politiskt parti, 
där de ansågs kunna göra större nytta än i FBF. VPK:s representant ifrågasatte 
överhuvud taget kvinnoorganisationernas existensberättigande. Kvinnorna 
borde slåss, där männen fanns. Moderaternas representant påpekade gentemot 
detta, att kvinnoorganisationerna i egenskap av remissinstans kunde bedöma 
frågor på det lokala planet, medan folkpartirepresentanten betonade, att kvin
norna i sina organisationer fick tillfälle att skolas och tränas i en mindre för
samling. Socialdemokraternas företrädare påpekade dock, att männen aldrig 
hade ansetts behöva någon sådan skolning.4 

Framgångarna i fråga om den kvinnliga representationen lät vänta på sig. 
Innebär då detta, att FBF i realiteten inte haft något som helst inflytande över 
utvecklingen? Troligtvis inte! Bland annat bibringade nämndkvinnomöten, 

1 Östersunds—Posten av den 8/10 1973 

2 Landstinget avslog emellertid en ansökan om bidrag till detta seminarium; det 
genomfördes trots detta under 1975 med deltagande av 3 repr. från CUF, 2 från 
MUF och 1 från VPK. 

3 Årsberättelser 

4 Länstidningen av den 23/3 1973 
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kurser i föreningskunskap samt sammanträdes— och argumentationsteknik 
kvinnorna den skolning och inspiration, som var en första förutsättning för 
ett politiskt engagemang.1 Lärt dem att lita till sin förmåga, lansera sig själva 
och göra sin röst hörd. Kort sagt bör FBF ha bidragit till att medvetandegöra 
kvinnorna. Och om inte FBF kunde agera politiskt, så kunde dess idéer, tack 
vare nämndkvinnomötena bl.a., nå fram till makthavarna och påverka de sty
randes attityder och beslut. Vidare torde förbundets ständiga bevakning, dess 
utredningar, kartläggningar och framtagande av material och sakliga argu
ment^ ha väckt politikernas insikt om, att deras insatser var föremål för ob
servation och kritik. Liksom droppen urholkar stenen genom att ständigt fal
la, måste motståndet mot kvinnlig representation gradvis ha nötts ned i kon
frontationen med kvinnornas påtryckningar. 

Vad som emellertid väcker förvåning är, att det i östersundskretsens 
handlingar inte finns några nämnvärda tecken på, att man intresserade sig för 
den egna representationen inom kommunen. Verksamhetsberättelserna berör 
inte ämnet. Vidare kan det konstateras, att arbetet för en ökad kvinnorepre
sentation »lades på is» i östersundskretsen under ett femtontal år efter krigs
slutet, precis som fallet var inom riksförbundet. Vad sysslade man med i stäl
let? Ägnade man sig åt FBF :s andra stora mål — kvinnornas vidgade tillträde 
till yrkeslivet? 

K v i n n o r n a  o c h  a r b e t s m a r k n a d e n  

I sin kamp för bättre villkor i arbetslivet för kvinnornas del uppfattades 
kvinnorna ofta som konkurrenter och lönenedpressare samt bemöttes med 
argumentet, att mannen i egenskap av familjeförsörjare hade behov av högre 
lön.3 Således handlade det troligtvis inte främst om manlig aversion mot 
kvinnor som sådana på arbetsmarknaden. Största anledningen till att kvin
norna beskylldes för att dumpa lönerna var i stället statsförvaltningens och 
privata arbetsgivares traditionella tillämpning av principen »lön efter beh-
hov».4 Antingen gavs män och kvinnor med samma befattning olika lön, eller 
också placerades kvinnorna i andra befattningar än männen, så att inga direk
tajämförelser kunde göras, varpå dessa kvinnoarbeten inrangerades bland låg-
löneyrkena. Samtidigt gjorde konkurrensen med de gifta kvinnorna det svårt 
för de ogifta att höja sina löner.5 

FBF antog flera resolutioner gentemot denna metod. Bland annat vände 

1 Intervju med Lisbeth von Post, ordf. under 50—talet 

2 Jmfr kap. 3, Elvander 

3 Se s. 22 samt Scandia, band 47 årg. —81, häfte 1 Tom Ericsson s. 121 

4 Betr. Postverkets metod, se s. 5 

5 Kvinnors liv och arbete s. 182 f 
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man sig mot särlagstiftning för kvinnor t.ex. nattarbetsförbudet, som an
sågs leda till, att kvinnor utestängdes från yrken med relativt goda löner, att 
den redan hårda konkurrensen inom låglönebranscher ytterligare skärptes, 
exempelvis inom hemindustrin, samt att kvinnorna utestängdes från de yr
ken, de själva helst ville utöva.1 Den första socialdemokratiska kvinnokon
ferensen, 1907, vände sig också helt emot detta nattarbetsförbud.2 Och 
1909 rapporterade Svenska kvinnors nationalförbund att det hade »skarpt 
motsatt sig» lagförslaget. Men lagen gick igenom 1909. Detta var uppen
barligen av vitalt intresse för männen, och då hjälpte det inte vad FBF och 
andra kvinnoorganisationer sade. Det kan diskuteras, huruvida beslutsfattar
na skenbart tillmötesgick kvinnorna för att i praktiken utestänga dem från 
attraktiva utkomstmöjligheter, eller om lagarna kom till av hänsyn till kvin-
norna.939 

När behörighetslagen 1925 trädde i kraft, kopplades den samman med 
kvinnornas pensions— och löneförhållanden. Kvinnornas pensionsålder sat
tes vid en lägre gräns (64 år) jämfört med männens. På så sätt blev en lägre 
lön delvis försvarbar. Krassa ekonomiska motiv påverkade uppenbarligen la
gens utformning. När denna sedan varit i bruk i fem år, ansåg sig FBF föran
låtet, att tillsammans med De Kvinnliga Kårsammanslutningarnas Central
råd, Svenska Kvinnors Medborgarförbund och Svenska Kvinnors National-
råd, anordna ett opinionsmöte och därvid påpeka, att behörighet lagen 
kringskurits genom rekryterings— och befordringsåtgärder, vilka i praktiken 
hänvisade kvinnorna till lägre befattningar.4 Detta förhållande kvarstår fort
farande.5 

Vidare skrev förbundet, i anledning av betänkandet från 1928 års löne
kommitté, till Kungl. Maj:t och hävdade principen om lika lön för lika arbe
te.6 Tillsammans med andra organisationer gjorde FBF också upprepade 
framställningar i anledning av generalpoststyrelsens och telegrafverkets me
tod att endast anta manliga aspiranter till assistentkurser. I anledning härav 
tillställde såsmåningom Kungl. Maj :t de berörda verken en skrivelse i ären
det.7 

Den ekonomiska krisen i slutet av 20—talet och böljan av 30—talet in
nebar en stor fara för demokratin i många länder. Fascistiska och nazistiska 
idéer vann spridning, vilka bl.a. innebar en beskärning av människovärdet, 

1 Årsberättelser 

2 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor s. 74 

3 Evans: Kvinnorörelsens historia s. 182 

4 Hertha nr 5 1931 s. 102 

5 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 263 

6 Hertha nr 10, 1930, s. 240 

7 • Hertha nr 10, 1930, s. 239 
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diskriminering av kvinnorna samt ett hot mot deras rätt till förvärvsarbete 
och medborgerliga rättigheter. I Tyskland upplöstes 1933 samtliga kvinno
organisationer, som hade likalöns frågan och gifta kvinnors rätt till stats
tjänst på sitt program.1 Även i Sverige började krav göra sig gällande med 
innebörden, att gifta kvinnor ej borde ha förvärvsarbete och därmed ta brö
det ur munnen på manliga familjeförsörjare, ensamstående kvinnor och ung
domar. Herr Lundqvist i Rotebro motionerade 1931 om åtgärder i syfte att 
uppmuntra kvinnliga tjänstemän att frivilligt avgå ur statstjänst vid äkten
skaps ingående. FBF avgav i samband härmed en protestskrivelse.2 Andra 
motioner krävde, att kvinnor i allmän tjänst skulle avskedas vid giftermål. 
Detta system praktiserades i realiteten av en del privata arbetsgivare, t.ex. 
bankerna.3 

Redan 1921 hade Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, Svenska Kvin
nors Medborgarförbund och fackföreningar tillhörande Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet antagit en resolution med innehållet, att det vore »olyck
ligt om vid rådande arbetsknapphet gift kvinna först skulle avskedas».4 

1934 försökte FBF avstyrka en utredning i den mån den syftade till att be
gränsa anställandet av kvinnor i statlig tjänst. Samma år antog årsmötet en 
resolution med innehållet, att »gift kvinna bör bibehållas vid de rättigheter, 
behörighetslagen gett henne.» Följande år sändes en skrivelse angående gift 
kvinnas rätt att ha anställning.5 

Blev det då något påtagligt resultat av FBF :s åtgärder? 
När den kungliga kommitté, som 1935 tillsatts för att bl.a. utreda frå

gan om gift kvinnas rätt till förvärvsarbete, tre år senare var klar med sitt ar
bete, föreslog den, att inga restriktioner måtte införas. Det är att märka, att 
då hade lågkonjunkturen vänts i högkonjunktur med stor efterfrågan på ar
betskraft.6 Slopandet av alla tidigare tankar på restriktioner just i detta läge 
förefaller styrka uppfattningen, att det var andra intressenters önskemål, 
som beaktades av de styrande, ej kvinnornas i första hand, samt att kvin
norna betraktades som reservarbetskraft. 

Andra utvecklingsfaktorer bidrog till att bryta de tendenser, som gjort 
sig gällande under 30—talets första hälft. Den demografiska utvecklingen in
gav med sin starkt sjunkande nativitet stor oro. Antalet födda barn per 

1 Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp kring partifrågorna s. 24 

2 Hertha nr 4 1931, s. 94 

3 Hertha nr 4, 1946, s. 78 

4 Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp kring partifrågorna s. 24 

5 Årsberättelser 

6 Hertha nr 4, 1946, s. 78 
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tusen invånare var i genomsnitt per år 

1901-1910 26 
1911-1920 22 
1921-1930 18 
1931-1940 141 

En intensiv debatt utbröt. Alva och Gunnar Myrdal skrev boken Kris i 
befolkningsfrågan, och man fruktade helt allmänt för nationens fortbe
stånd. Professor Sven Wicksell framhöll t.ex.: »Framför allt äro alla hinder, 
som resas mot gift kvinnas förvärvsarbete och kvinnans kvarstannande i 
tjänst efter ingånget giftermål av klart giftermåls— och nativi tetsnedpres-
sande natur.»2 Professor Gunnar Myrdal betonade å sin sida, att man kom
mit till insikt om, att den gifta kvinnans arbetsrätt borde värnas, i synnerhet 
mödrarnas. I debatten betonades också, att tiden för barnafödande och 
barnuppfostran endast upptog en kortare tid av en kvinnas liv, varför man 
måste underlätta för henne att bevara kontinuiteten med det, som föregick 
respektive kom efter denna period. Den tekniska utvecklingen hade åstad
kommit »en väldig och problemskapande frigörelse av kvinnokraft i alla 
samhällsklasser.» Fortsättningsvis konstaterades det, att det rådde en ödes
diger konflikt mellan kvinnors förvärvsarbete och deras benägenhet att föda 
barn.3 Såväl Befolkningskommissionen som Befolkningsutredningeri fram
lade sedan förslag till reformer ägnade att underlätta för kvinnorna. 1936 
kom lagstadgad tjänstledighet vid havandeskap och barnsbörd med samma 
lön som vid sjukdom. Året därpå erhöll änkor barnbidrag. Förskottsbidrag 
infördes för skilsmässobarn och barn födda utom äktenskap. Beslut kom 
om moderskapspenning, mödrahjälp, fri förlossningsvård, kostnadsfri hälso-
rådgivning åt havande kvinnor och kvinnor med småbarn samt en abortlag
stiftning med syfte att minska antalet illegala aborter. 1938 avskaffades pre
ventivlagen. Samma år infördes folktandvården. Slutligen, 1939, kom för
budet mot att avskeda kvinnor på grund av äktenskap, trolovning och 
barnsbörd. 

De beslut, som fattades respektive inte togs, visar egentligen tydligt, 
vems intressen det var, som man ville tillgodose. De lagar och förordningar, 
som tillkom, gällde kvinnans fortplantningsfunktion och vände sig till kvin
nor i allmänhet. Det hela gick ut på att förmå kvinnorna att i högre grad ar
beta och föda barn. D.v.s. lösa de två problem åt samhället, som var mest 
aktuella vid denna tidpunkt. Inga beslut fattades däremot om »lika lön för 
lika arbete», lika villkor i fråga om karriär— och befordringsmöjligheter för 

1 Elmer: Svensk socialpolitik s. 155 

2 Debatt i befolkningsfrågan s. 48 

3 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 373 

102 



män och kvinnor, m.a.o. i fråga om alla de problem, som FPF framförallt 
brottades med. I debatten i befolkningsfrågan hade det även framhållits, att 
man som regel inte vänt sig mot arbetarklasskvinnornas förvärvsarbete, trots 
att arbetslösheten var störst bland kroppsarbetarna och trots att dessa kvin
nors arbetskraft i relativt hög grad kunde nyttiggöras i hemmen. Mest hade 
man vänt sig mot rätten till sådant arbete, som framstod som en eftersträ
vansvärd förmån i medel— och överklassen, t.ex. lärartjänster och befatt
ningar inom post, telegraf och förvaltning.1 Männen var tydligen rädda för 
konkurrens inom högre yrkeskarriärer. Greta Wieselgren konstaterade ju 
också, att trögheten, då det gällde att ge kvinnorna lika lön samt tillträde 
till statliga tjänster, tycktes bottna i ett motstånd, som utvecklats på en ar
betsmarknad med överskott på akademiker och låga löner.^ 

Mycket tyder på, att reformerna kom till för att arbetarklassens kvinnor 
skulle kunna tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. Den socialdemo
kratiska regeringens mål — att kvinnorna skulle kunna stå sida vid sida med 
männen i produktionen — sku lle också kunna uppfyllas bättre, om refor
merna genomfördes. Likaså samhällets behov av flera barn. 

Under denna tid tillhörde FBF—kvinnorna inte längre ur politisk och 
social synpunkt samhällets styrande skikt. Förbundet representerade inte 
den ideologi, som omfattades av de styrande och andra betydelsefulla grup
per i samhället. 

Tidigare kvinnofrågor hade nu blivit samhällsfrågor och drevs av de poli
tiska partierna i riksdagen. Och där saknade »Fredrikorna» i stor utsträck
ning talesmän. 

Krigsutbrottets produktionsomställning, orsakad av avspärrning och in
kallelser, ökade efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. Parallellt härmed ökade 
giftermålsfrekvensen och nativiteten, samtidigt som tillgången på hemhjälp 
blev allt mindre.3 Resultatet blev, att medan arbetsmarknaden i allt större 
utsträckning efterfrågade kvinnorna, bands dessa allt fastare till arbetet i 
hem och familj. Samhället blev i och med detta mera benäget att ta itti med 
kvinnornas förvärvshinder. 1943 började statliga anslag utgå till barnomsorg 
och femdubblades sedan fram till 1945.4 

I krigets senare skede började man hysa oro för att första fredsåren 
skulle komma att präglas av en lika djup depression, som den som inföll ef
ter första världskriget. FBF behandlade då på årsmötet 1944 kvinnornas 
framtidsutsikter på arbetsmarknaden och krävde i en skrivelse till Kommis-

1 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 373 

2 Jmfr s. 22 

3 Man kan kanske t.o.m. påstå, att problemen tillspetsades i samma utsträckning, 
som man lyckats med befolkningspolitiken, d.v.s. fått en lägre giftermålsålder 
och stigande äktenskapsfrekvens. Den stora reserven blev därigenom gifta kvin
nor. (Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 154) 

4 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 165) 
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sionen för efterkrigsplanering, att också den kvinnliga arbetskraftens pro
blem skulle upptas till behandling.1 I slutet av 40—talet anordnade Hertha 
lunchdiskussioner mellan representanter för arbetsmarknadens parter kring 
frågor rörande kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Tillsammans med 
YSF och LO:s kvinnoråd utarbetades också ett speciellt temanummer av 
Hertha i ämnet. ^ 

Omedelbart efter kriget blev dock ekonomin, tvärtemot alla farhågor, 
mycket expansiv p.g.a. ökade exportmöjligheter och en ökad inhemsk ef
terfrågan. Särskilt under tre perioder expanderade ekonomin mer än 
genomsnittligt, nämligen i slutet av 40— och början av 50—talen, i början av 
60—talet samt i mitten av detta decennium.3 Den fruktade depressionen 
hade medfört, att myndigheterna under 40—talet endast tillät vissa nyckel
industrier att importera arbetskraft. Men den fortsatta högkonjunkturen, 
ekonomisk stabilisering på kontinenten och inhemsk brist på arbetskraft 
förändrade myndigheternas inställning och invandringen överläts helt åt 
marknadskrafterna 4 

En del av den invandrade arbetskraften bestod visserligen av kvinnor. 
Men de hade egenskaper — även de gifta — som gjorde dem eftersökta på ar
betsmarknaden. Bland annat kunde de förväntas arbeta under ekonomiska 
och sociala förhållanden, som de svenska kvinnorna inte lika självklart ac
cepterade.5 Vad man företog, var därför inte ett val mellan invandrare och 
kvinnor utan mellan invandrare och svenska kvinnor. Precis som fallet var i 
fråga om hembiträdesproblemet, spelades kvinnorna ut mot varandra.6 

Tydligen var det ekonomiska krafter som låg bakom. Långtidsutredningen 
1951 krävde nämligen en liberalare invandringspolitik med motiveringen, 
att en ökad arbetsbenägenhet utanför hemmet bland gifta kvinnor skulle 
komma att kräva insatser från arbetsgivarna och samhället i form av fler del
tidssysselsättningar, ändrad beskattning, sociala åtgärder såsom förskolor, 
lekskolor, daghem och hemhjälp, omskolning, fortbildning och yrkesutbild-
ning.7 

FFB gjorde också mycket riktigt anspråk på sådana åtgärder. 1952 
krävdes lekskolor medan man var mera tveksam rörande värdet av barndag-

1 Årsberättelsen 1944 s. 4 

2 Årsberättelser 

3 Södersten: Svensk ekonomi s. 45 f 

4 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 203 

5 A.a.s. 200 

6 Jmfr s. 53 

7 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 208 f 
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hem.1 1956 krävdes en utbyggnad av såväl daghem som familjedaghem och 
förskolor.^ 

Men hur reagerade »Fredrikorna» i övrigt på myndigheternas handlings
sätt? Protesterade man? 

Det finns inga tecken på att så skedde. Att man bemötte invandringen 
och krävde att få komma ut på arbetsmarknaden. Årsberättelser och Hertha 
handlade under 50—talet om hjälpformer vid havandeskap, abort och 
abortrådgivning, lekskolor, barnfilm, pensioner, hemmakvinnans sjuk
försäkringsförmåner, högre förvärvsavdrag, kvinnolöner och lika lön, kvin
nors behörighet, t.ex. till att bli präst och polis, sambeskattning och tudel-
ningsprincipen, bostäder, varudistribution, kärnkraft etc.3 

Troligtvis saknade arbetskraftsimporten betydelse för FBF—medlem
marna. Invandrarna konkurrerade ej om de yrken och arbetstillfällen, som 
»Fredrikorna» siktade in sig på. Största problemet var kanske inte heller 
barntillsynen. De hade som regel råd att hålla sig med hemhjälp. Problemet 
torde snarast ha varit, att det — för denna kategori kvinnor — inte var eko
nomiskt lönsamt att arbeta p.g.a. gällande sambeskattningsregler och de lö
nelägen, deras äkta män befann sig i. Det genomförda sociala reformarbetet 
hade också i hög grad skärpt beskattningen. Såväl förbundet som öster
sundskretsen fortsatte visserligen kampen för behörighet och bättre beford-
ringsmöjligheter, men frågor rörande särbeskattning och förvärvsavdrag 
drevs minst lika intensivt. När förbundet 1952 yttrade sig över Betänkande 
angående den statliga direkta skatten, uppmanades kretsarna att anordna 
offentliga möten kring problemet, innan uttalandet gjordes. Tillsammans 
med YSF och SHR arrangerades ett offentligt möte med anledning av Sam-
beskattningssakkunnigas betänkande. I sitt yttrande över 1959 års långtids
utredning Svensk ekonomi 1960—1965 (SOU 1962:10) framhöll förbundet, 
att sambeskattningsproblemet måste lösas och att en omprövning av hela 
skattesystemet var nödvändig.4 

Men samtidigt spårades vissa tendenser av den utveckling, som förekom 
i USA och skildrades av Betty Frie dan i Den feminina mystiken. Hon fram
höll, hur den amerikanska kvinnan i mitten av 50—talet fick lära sig att be
klaga de neurotiska, okvinnliga och olyckliga kvinnor, som ville bli poeter, 
fysiker och direktörer. Verkliga kvinnor eftersträvade inte karriär, högre ut
bildning och politiska rättigheter. Det väsentliga var att finna en man och 
föda barn. Inredningsarkitekter skapade drömkök. Hemsömnad blev en mil
jonindustri. Förstadshustrun blev drömbilden för unga amerikanska kvin-

1 Årsberättelsen 1952 s. 10. Se även s. 151 f 

2 Årsberättelsen 1956 s. 9 

3 Årsberättelser 

4 Årsberättelser 
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nor.1 Detta kan spåras i Hertha, som i mitten av 50—talet tog upp artiklar, 
vilka handlade om matfantasi, hemsömnad, Herthas kokbokscirkel, hushålls
maskiner, bohag och inredning — ämnen som sällan eller aldrig funnits med 
vare sig tidigare eller senare. 

Allt pekar sålunda mot, att man inte reagerade mot myndigheternas in
vandringspolitik. För Elsa Ewerlöf var frågan förmodligen också i högsta grad 
känslig. Med sin starka anknytning till näringslivs— och företagarkretsar2 vå
gade hon kanske inte försöka hejda invandringen. För henne kan det ha före
fallit gynnsammare att avstå från alla former av initiativ, att ägna sig åt ett 
icke—besluts—fattande. 

I fråga om arbetsmarknadsfrågor kom FBF att ligga lågt under 50—talet 
— prec is som fallet var i fråga om politiken. Hur kom det sig, att man på det
ta sätt drog sig tillbaka? 

En trolig orsak var, att FBF—medlemmarna inte tilläts bli de yrkeskvin
nor, som de önskade få vara. För de »Fredrikor», som tillhörde något lägre 
sociala strata, utgjorde kanske bristen på barntillsyn ett stort hinder, för hög
inkomsttagarna sambeskattningen och för de välutbildade känslan att ej 
kunna konkurrera med männen på lika villkor. I denna situation — mer eller 
mindre tvingad att stanna hemma — låg det kanske nära till hands att uppvär-
dera, glorifiera den roll, som man tvingades spela. När kvinnorna inte fick nå
got stöd från samhällets sida, gick det uppenbarligen inte att påverka utveck
lingen. Politikerna kunde även de låta bli att fatta några beslut. 

Men så i slutet av 50—talet vaknade förbundet till liv igen. Den utåtrikta
de verksamheten, t.ex. uttalanden och skrivelser, ökade. Vad hade hänt?3 

I samband med en konjunkturnedgång 1957—1958 skedde en mycket 
kraftig satsning på rörlighetsstimulerande medel. Omskolnings—, fortbild
nings— och reaktiveringskurser sattes in, bl.a. för att underlätta för tidigare 
yrkesverksamma husmödrar att åter gå ut i arbetslivet.4 Länsarbetsnämnder-
rna sände ut informationsfolders, bl.a. till östersundskretsen, för att förmå 
kvinnor i åldrarna 35—50 år att yrkesutbilda eller omskola sig.5 

Förbundet igångsatte 1957 en repetitionskurs i kontorsämnen för medel
ålders kvinnor (»kom—igen—kursen»). Hos AMS krävdes fler kompletterings
kurser för kontorspersonal och vid en konferens 1957 antogs följande mål
sättning: »... en gemensam samhällsinsats av män och kvinnor efter vars och 
ens personliga och yrkesmässiga förutsättningar.» Föredragen sammanställdes 
i en skrift, som spreds i hela Skandinavien. Årsmötet 1958 behandlade »Man
ligt och kvinnligt i yrkesvärlden» och årsmötet 1962 »Kan männen acceptera 

1 Friedan: Den feminina mystiken s. 10 ff 

2 Jmfrs. 57 

3 Årsberättelser samt Hertha 

4 Delander—Edebalk: Samhällets ekonomi s. 122 f 

5 Kretsmötesprotokoll av den 20/9 1962 
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kvinnornas villkor på arbetsmarknaden?»1 

1965 års långtidsutredning visade, att praktiskt taget hela nytillskottet av 
arbetskraft under den kommande tioårsperioden med nödvändighet måste 
komma att tas från kvinnorna. De mest expansiva näringsgrenarna var de, 
som huvudsakligen sysselsatte kvinnor, nämligen utöver husligt arbete den 
offentliga sektorn. I SOU 1968:62 konstaterades det, att den ökade förvärvs
verksamheten bland kvinnorna under första delen av 60—talet sannolikt inte 
berodde på ett ökat utbud utan på ökad efterfrågan på arbetskraft. Med and
ra ord hade kvinnorna tidigare velat arbeta, varit latent arbetssökande, men 
ej fått tillfälle därtill.2 Som främsta orsak till att de inte förvärvs arb e t ade 
angav 34.1 % bristande barntillsyn, 17.7 % hälsoskäl och 11.8 % hushållsar
bete.3 

1959 fattades beslut om statligt stöd till familjedaghem.4 1966 höjdes bi
dragen till barnstugor kraftigt.5 Sammantaget tredubblades antalet daghems
platser under 60—talet.6 Och 1971 genomfördes särbeskattningen. 

Högkonjunkturen under 60—talet ledde således till, att många av de hin
der kvinnorna stött på minskades eller eliminerades. När likalönskonventio-
nen var aktuell röstade regeringens representanter i ILO i Geneve för denna, 
men från regeringen kom en proposition, om att Sverige inte skulle ratificera 
konventionen. 1953 väcktes en motion i riksdagen om en ratificering. Den 
avslogs dock med motiveringen, att likalönen skulle bli för dyr för landet. 
Men — 1962 undertecknade Sverige konventionen.7 7 Varför tvingades de sty
rande till reträtt? 

I detta läge hade fackföreningarna fått ett allt större inslag av kvinnor. 
Gunnar Qvist konstaterade, att LO:s kvinnopolitik bestämts av andelen kvin
nor i arbetskraften, andelen gifta bland dessa samt antalet kvinnor i LO. Se
dan 60—talets början hade kvinnorna utgjort LO:s förnämsta rekryteringskäl
la.8 

Den »solidariska lönepolitiken» och Rehns modell gynnade också kvin
norna. Idén var, att arbetskraften skulle pressas ut ur de svagaste sektorerna 
och hjälpas över till de mera expansiva, som orkade betala marknadsmässiga 

1 Årsberättelser 

2 SOU 1968:62 s. 88 

3 SOU 1971:43 s. 79 

4 Kyle: Kvinnan under 1900—talet i Historisk tidskrift nr 3 1980 s. 366 

5 Orring: Skolan i Sverige s. 47 

6 Kyle: Kvinnan under 1900—talet s. 367 

7 Det var så vi började s. 101 f 

8 Qvist: Konsten att blifva en god flicka s. 161 
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löner. Låglönesektorerna skulle därigenom tvingas till rationaliseringar för att 
uppnå större lönsamhet. I detta sammanhang blev invandrarna mindre önsk
värda, eftersom de lätt hamnade i låglönebranscher och kunde utnyttjas av 
arbetsgivarna.1 LO motsatte sig att låglönebranscherna skulle tillåtas leva vi
dare med hjälp av importerad arbetskraft. I och med detta kom LO att bli 
den, som främst och effektivast drev kvinnornas krav på jämställdhet, m.a.o. 
män drev kvinnokrav. Men till vems fördel? Kvinnornas? Nej — snarare till 
förmån för låglönegrupper av alla kategorier! 

Lika lön hade 1947 genomförts för de statligt anställda. Nu, 1960, kom 
LO och SAF plötsligt överens om att tillämpa denna princip. Men 1963 in
fördes i verkstadsavtalet ett nytt klassificeringssystem med en grovindelning 
av befattningarna i yrkesarbete, arbeten som fordrade skicklighet, ansträng
ning och ansvarstagande samt arbeten med ringa eller inga krav på skicklig
het, ansträngning och ansvar. Kvinnorna hamnade därvid tämligen automa
tiskt i den sistnämnda gruppen.2 Den traditionella värderingen av olika yr
ken med hög status för tekniska och maskinellt anknutna arbeten, låg status 
för vårdande och andra serviceyrken — de, som kvinnorna av tradition hänvi
sades till — kunde även göra sig gällande. 

Befattningsbeskrivningarna kunde också omarbetas. Kvinnan blev sekre
terare, mannen direktörsassistent, kvinnan kartriterska, mannen mätningstek
niker, kvinnan kontorist, mannen kamrer o.s.v. Reformen blev med andra 
ord en »papperstigen>. Ingenting förändrades för kvinnornas del i fråga om 
löner. En tidigare öppen lönediskriminering byttes ut mot en mera sofistike
rad befordrings— och befattningsdiskriminering. Ett sätt att ursäkta detta var 
att beskylla kvinnorna för att ha betydligt större frånvaro. De undersökning
ar som företogs visade dock, att — i den mån detta var fallet — så berodde 
det på att kvinnorna fortfarande bar huvudansvaret för barnomsorgen. Till 
detta kommer, att frånvaron är störst i monotona, trista låglönearbeten 
bland såväl män som kvinnor, och majoriteten av kvinnorna fanns och finns 
fortfarande i stor utsträckning just inom denna typ av sysslor.3 

Mot mitten av 1960—talet ändrades arbetsmarknadsläget. Invandrar-
överskottet mångdubblades samtidigt som konjunkturerna började vika. 
Fasta riktlinjer utarbetades då för invandringspolitiken, som bl.a. gick ut på 
att invandringen skulle kontrolleras hårdare och att man skulle prioritera den 
inhemska arbetskraften, kvinnor, äldre och handikappade.4 

östersundskretsen inrättade på samma sätt som riksförbundet en sjuk
sköterskebyrå.5 Men i övrigt tycks man inte i någon högre grad ha engagerat 
sig i ijrbetsmarknadsfrågor. Under 50—talet uttalade man sig dock till förmån 

1 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 206 

2 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 242 ff 

3 Hultgren: Ergonomi s. 42 

4 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 204 

5 Kretsmötesprotokoll av den 26/2 1934 

108 



för en kvinnlig postkontrollör i samband med en tjänstetillsättning. Detsam
ma skedde senare med avseende på kvinnliga aspiranter till studierektors— 
och rektors tjänster.1 Så t.ex. skickade kretsen en skrivelse till landstingets 
sociala nämnd samt till länsskolnämnden angående tillsättningen av rektors
tjänsten vid Jämtlands läns särskolor. Länsskolnämnden vidarebefordrade 
den i sin tur till SÖ. I skrivelsen sades det, att FBF under det gångna året ak
tualiserat frågan, varför det var så få kvinnor i skolledarställning inom det 
svenska skolväsendet.2 Genom denna skrivelse ville östersundskretsen stödja 
den kvinnliga sökanden samt understryka vikten av, att i en särskola — där de 
flesta lärare var kvinnor — bör även ledartjänsten besättas av en kvinna, om 
— som i detta fall — en kvalificerad sådan fanns.3 

Under kretsmöten hölls föredrag om skilda kvinnliga yrkesutövares er
farenheter från arbetslivet (tabell 16). När länsarbetsnämnden översände en 
folder med information som ett led i försöken att få kvinnor i åldern 35—50 
år att omskola och yrkesutbilda sig,4 meddelade emellertid bara ordföran
den, att medlemmarna kunde få ett exemplar av foldern.5 Och när man vid 
påföljande kretsmöte hade en gruppdiskussion rörande kretsmötesprogram-
men, framkom det, att medlemmarna helst ville ha fler studiebesök,musikaft
nar och föreläsningar.6 1963 hölls dock föredrag över boken »Kvinnors liv 
och arbete». Det följdes upp med en diskussion, vilken emellertid mindre 
kom att beröra arbetsmarknadsfrågor och i stället handla om könsroller och 
försäkringsfrågor.7 

I mitten av 60—talet startade kretsen en egen lekskola,8 samt företog en 
aktion gentemot stadens myndigheter för att få till stånd en utbyggnad av 
barndaghemmen. ? 

Intrycket av skildringen ovan blir emellertid, att inga mera kraftfulla åt
gärder vidtogs för att utåt hävda kvinnornas rättigheter och möjligheter på 

1 Personlig kännedom om de aktuella aktionerna 

2 Vid landsmötet i Landskrona 1972 diskuterades könsfördelningen bland skolans 
chefspersonal. På initiativ av FBF tillsatte bl.a. Svenska Lärarförbundet en ar
betsgrupp med uppgift att följa upp frågan och föreslå åtgärder ägnade att åstad
komma en jämnare könsfördelning inom lärarkåren. (Årsberättelser) 

3 Kretsmötesprotokoll av den 18/1 1974 

4 Ses. 106 

5 Kretsmötesprotokoll av den 20/9 1962 

6 Kretsmötesprotokoll av den 25/10 1962 

7 Kretsmötesprotokoll av den 13/11 1963 samt 20/11 1963 

8 Kretsmötesprotokoll av den 10/9 1964 

9 Kretsmötesprotokoll av den 26/10 1965. Jmfr även kap. 13 
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arbetsmarknaden. 
Vad talar för, att utvecklingen på arbetsmarknaden under 60—talet och 

början av 70—talet i någon mån påverkades av FBF:s aktioner? Utbyggnaden 
av barndaghemmen? Likalönen? 

Likalönen var tydligen en logisk följd av LO:s ekonomiska politik samt 
organisationens tilltagande beroende av kvinnorna. Kvinnornas behov av 
barndaghem hade accentuerats av den ökande bristen på hemhjälp och att 
majoriteten av förvärvsarbetande kvinnor var gifta och hade barn. Deras be
hov av tillgång till yrkeskarriären växte i takt med utbildningsexpansionen, 
som gav allt fler kvinnor allt bättre skol— och yrkesutbildning samt en öns
kan att verkligen få användning av denna, men också i takt med standardsteg
ringen, vilken föranledde krav på två inkomster i familjen. Samtidigt fick nä
ringslivet stort behov av att tillvarata den latenta kvinnliga arbetskraften. 
Vad var då naturligare, än att man skyndade sig att göra allt, som kunde gö
ras, för att stimulera kvinnorna att gå ut i arbetslivet och underlätta för dem 
att förena sitt hemarbete med en yrkesroll? 

Vad talar å andra sidan emot att rättviseskäl låg bakom reformen? Ett vä
sentligt argument är, att hela idén med lika lön och befordringsmöjligheter 
förfelades genom mer eller mindre öppna och medvetna åtgärder. Karriärta
ket kom att behållas. Något vidgat tillträde till »lika avlönat högre yrke» re
sulterade inte förändringarna i. Däremot fick man lika lön i de lägre inkomst
klasser, där LO—kvinnorna fr.a. återfanns. För dessa var också barntillsynen 
mycket angelägen. Särbeskattningen — den reform som FBF—kvinnorna ivri
gast tydligen emotsåg — kom inte förrän 1971. Vid det laget var den förmod
ligen lika populär inom alla samhällsskikt, eftersom de flesta familjeekonomi
er då baserades på två inkomster. 

Mera sannolikt är, att högkonjunkturen tvingade arbetsmarknadens par
ter att utnyttja den kvinnliga »reservarbetskraften». »Fredrikorna» tillhörde 
dock inte riktigt denna kategori. De var i högre utsträckning intresserade av 
mera kvalificerade yrken — ej industriarbete t.ex. Därför fanns det förmodli
gen inga större skäl att lyssna på dem och tillmötesgå deras önskemål. FBF:s 
insats förefaller därför ha varit marginell. 

FBF nöjde sig emellertid inte med att bara söka genomdriva lagföränd
ringar och omskolning m.m. Försök gjordes också att påverka allmänhetens 
attityder i fråga om kvinnors rättmätiga plats i samhällslivet, könsroller och 
jämställdhet. 
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K ö n s r o l l e r  o c h  j ä m s t ä l l d h e t  

Redan 1936 tog FBF upp »Kvinnosaken i våra läroböcker».1 Hertha å sin si
da ägnade 1949 ett temanummer helt åt könsroller.2 Senare togs också sy
nen på kvinnan upp samt kvinnornas bristande självkänsla. 

Vid en konferens 1957 diskuterades könsroller och samkultur och man 
slog larm om läroböckernas tendens att så gott som uteslutande vända sig till 
pojkarna.3 Under senare delen av 50—talet och början av 60—talet innehöll 
Hertha artiklar om kvinnoideal i skolböcker,4 manssamhället samt könsrol
ler.5 Eva Moberg, Herthas redaktör vid denna tid, förfäktade åsikten att 
kvinnorna inte — såsom Alva Myrdal och Viola Klein velat påstå — hade två 
roller. Enligt Eva Moberg hade båda könen en huvudroll — den som männi
ska.6 Hon efterlyste en ny rollfördelning, innebärande att män och kvinnor 
delade på arbetsuppgifterna i hemmet. Vissa mera konservativa »Fredrikor» 
tog avstånd från dessa idéer. Trots detta kom FBF att införliva en kärna av 
hennes tankegångar.7 1965 sades sålunda målet vara »att förverkliga jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, så att samma rättigheter och skyldigheter 
i hem, yrkesliv och samhälle skall gälla för båda könen.»8 Förbundet ändrade 
också sin terminologi och började tala om »könsrollsdebatt» i stället för kvin
nosak och demonstrerade därmed, att man inte längre intresserade sig enbart 
för kvinnornas villkor utan även för männens.9 

Arbetet inriktades i fortsättningen på att få till stånd lika utbildning för 
flickor och pojkar, föräldraledighet för småbarnsföräldrar samt avskaffandet 
av all könsdiskriminering i platsannonser och på arbetsmarknaden.10 1961 
behandlades i Hertha bl.a. kvinnorna i massmedia. Eva Moberg uppdrog ock
så åt Rita Liljeström att studera aktuell barn— och ungdomslitteratur med 
sikte på skillnader mellan flick— och pojkböcker.11 Könsroller och samkul-

1 Årsberättelsen 

2 Hertha nr 7—8 1949 

3 Hertha nr 2—3 1966 s. 1 

4 Hertha nr 3 1958 s. 8 

5 Hertha nr 2 1961 s. 18 

6 Moberg: Kvinnor och människor s. 107 ff. Se även s.26 

7 Register: Kvinnokamp och litteratur i USA och Sverige s. 

8 Programblad utarbetat av PR—kommittén inför årsmötet 

9 Hertha nr 6 1965 s. 3 

10 Årsberättelser samt Hertha nr 2 1961 s. 6 

11 Hertha nr 6 1965 

111 



tur behandlades åter igen vid Sundbyholmskonferensen 1963 och en ung
domskonferens vid Frostavallen 1965.1 Förbundet konstaterade, att det bli
vit på modet att granska jämlikheten i läroböcker, att en undersökning före
tagits på uppdrag av Arbetsmarknadens kvinnonämnd, samt att en motion i 
riksdagen 1966 krävde omedelbar granskning och revision av skolböcker för 
att få bort det traditionella könsrolls tänkande t. Detta hade FBF tagit upp 
redan vid en konferens 1957, och diskussionerna hade, sammanställda i en 
skrift, spritts över hela Skandinavien.2 Men här hemma hade denna föga 
uppmärksammats. Här ges sålunda ytterligare exempel på, att få lyssnade till 
»Fredrikorna», när dessa kämpade ensamma. Däremot uppmärksammades 
krav från andra grupper tämligen omgående. 

Den socialdemokratiska regeringen anslöt sig i stort sett till könsrollsde
battens grundläggande teser och bidrog till att formulera könsrollsideologin i 
en opinionskampanj. Bland annat sade Tage Erlander: »Den dag pojkar och 
flickor får ta samma ansvar och blir medvetna om att arbetet i ett hem delas 
av alla, ingen speciell syssla reserveras för något kön, då har vi kommit ett 
långt stycke på väg.»3 Enligt socialdemokraternas sätt att se, var Eva Mobergs 
mål berättigade, såväl med tanke på individens frihet som samhällets bästa. 
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet drev också en politik i linje med FBF:s 
och utövade inflytande på de socialdemokratiska könsrollsförslagen. Anna 
Rudling sade i en artikel i Morgonbris: »Vi har fört ut kvinnosaken på ett an
norlunda sätt. Som ett spörsmål om kamratskap och samarbete mellan män 
och kvinnor till samhällets bästa. Jämlikheten är en fundamental ideologisk 
princip för socialdemokratin, en jämlikhet på alla nivåer...»4 

FBF:s strävan var sålunda i detta fall en strävan »i tiden». Man delade de 
styrandes ideologi och var sannolikt medveten om, att man »seglade i med
vind». Förbundet fortsatte nämligen med en synnerligen intensiv verksamhet. 
En konferens med temat »Manligt — kvinnligt» arrangerades,5 ett nummer av 
Hertha redovisade resultatet av en utfrågning av partiledarna rörande deras 
inställning till könsrollsfrågor,6 och ett annat redogjorde för kursen för bli
vande lärare på Sundbyholm. Ett temanummer på engelska behandlade lika
ledes könsroller samt kvinnans situation o.s.v.7 

1969 framförde FBF krav på manlig personal vid barnstugorna. Var detta 
kanske ett sätt att söka åstadkomma en könsneutral rekrytering till yrket för 

1 Årsberättelser 

2 Årsberättelsen 1957 s. 10 och Hertha nr 2—3 1966 s. 1 

3 Kvinna i politiken (red. Hedvall) s. 94 

4 Morgonbris av den 5/6 1974 

5 Årsberättelser 

6 Hertha nr 3 1968 s. 3 ff 

7 Hertha nr 5 1969 
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att på så sätt få upp lönenivån? Om tanken var att ge småbarnen även manli
ga förebilder, borde man å andra sidan ha krävt fler kvinnliga skolledare för 
att ge också ungdomen kvinnliga identifikationsobjekt. Krav på manlig perso
nal i typiska kvinnoyrken kunde dock innebära risk för, att männen fick till
träde till kvinnornas arbetsmarknad, samtidigt som kvinnorna hindrades från 
att invadera den manliga. Å andra sidan skulle tjänsterna bli direkt jämförba
ra. Därmed uteslöts möjligheten att benämna befattningarna med olika namn 
och placera de kvinnliga lågt ur lönesynpunkt. 

I sitt remissvar rörande det s.k. försörjarbegreppet framhöll förbundet 
1970, att de största hindren för kvinnorna att få samma villkor som männen, 
var det traditionella försörjarsystemet.1 Tillsammans med YKR och HHS 
arrangerade FFB ett seminarium med temat »Försöijningspliktig eller för
sörjd». I ett gemensamt uttalande krävde man, att all lagstiftning, som rör
de samlevnaden mellan män och kvinnor, skulle bygga på principen, att 
varje människa är en självständig individ med ansvar för sin egen och sina 
barns försörjning.2 Tillsammans med fem andra organisationer sände FBF 
också en skrivelse till Nordiska Rådet. FBF ansåg, att lagar och förordningar, 
som konserverade det gamla försöijarbegreppet, skulle utrensas samt vände 
sig mot s.k. hustrulön som någon sorts övergångsform. Tillsammans med 
HHS arbetade också FBF för en penningmässig värdering av hemarbetet för 
att tillförsäkra husmödrarna de genom lagar och avtal föreskrivna rättigheter, 
vilka som regel grundades på förvärvsinkomst. En offentlig debatt anordna
des också tillsammans med YKR och HHS kring sextimmarsdagen för små
barnsföräldrar. I en skrivelse till 1973 års fri— och rättighetsutredning begär
des inskrivning i lagen om förbud mot diskriminering p.g.a. kön. Under år 
1972 behandlade Hertha i en rad artiklar herr— och damtidningarnas kvinno
bild samt kvinnorna på arbetsmarknaden och i »facket». 1974 utgavs ett spe
cialnummer med temat »Har inte också männen barn?» 

Förbundet instiftade 1974 den s.k. »Plumpen» — ett antipris mot köns
diskriminering i reklamen, och i ett specialnummer av Hertha diskuterade 
man mansrollen och kvinnan i manskulturen.3 

östersundskretsen diskuterade för sin del könsroller, 1959, samt anord
nade ett offentligt möte med rubriken »Manligt och kvinnligt i beroende och 
motsättning.» 1963 — när Studieförbundet Näringsliv och Samhälle tog initi
ativ till och bekostade ett forskningsprojekt, vilket kom att ligga till grund 
för boken »Kvinnors liv och arbete» — arra ngerade kretsen ett föredrag med 
diskussion rörande detta verk.4 1968 anordnades en serie debatter i anslut
ning till en radiokurs »Jämställdhetens villkor — män och kvinnor i dagens 

1 Årsberättelsen 1970 s. 11 

2 60 år för hem och samhälle s. 6 

3 Årsberättelser 

4 Ses. 109 
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värld.»1 En paneldebatt ordnades 1974 med temat »Skolan och könsroller
na.» I debatten deltog representanter för näringslivet, arbetsförmedlingen, 
landstinget, yrkesvalslärare och andra lärarkategorier, elever, Hem— och Sko
laföreningar, TCO samt en ledamot av Delegationen för jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Det konstaterades därvid, att de enda manliga åhörarna 
bland publiken var journalisterna. Vidare fastslog man, att fortfarande valdes 
yrke efter kön. 1972 föredrog 46 % av pojkarna tekniska linjen, 1 % av flic
korna. Kvinnorna utgjorde 51 % av befolkningen, männen 80 % av riksdag, 
landsting och kommuner.^ 1974 utsåg kretsen en arbetsgrupp med uppgift 
att granska läroböcker. Vidare beslöt man granska Sö:s könsrollsprojekt 
samt försöka få en universitetscirkel rörande könsrollsfrågor till Östersund.3 

Tillsammans med länsbiblioteket ordnades ett offentligt möte under med
verkan av Åsa Moberg rörande massmedias knapphändiga bevakning av den 
då så aktuella städerskestrejken. Man jämförde med den uppmärksamhet, 
som ägnats gruvstrejken i Kiruna. Skulle städerskestrejken ägnas lika stor 
uppmärksamhet, skulle den sprida sig, slog man bl.a. fast. Men cheferna är 
män, sade Åsa Moberg. Hon påpekade också, att dam tidningarna och kosme
tikaindustrin lanserade en kvinnobild, en förnedrande sådan, som bara be
handlade kvinnan som mamma, hustru och älskarinna. Samtidigt hycklade 
man genom att bojkotta herrtidningarnas nakenbilder.4 

Kretsen motionerade också 1974 angående Arbetarskyddsnämndens sär
behandling av kvinnors och mäns omklädnadsrum — ett sätt som många be
traktade som ett medel att av kostnadsskäl kunna slippa ifrån rekryteringen 
av kvinnor.5 

När en firma i staden utannonserade jeans på ett könsdiskriminerande 
sätt, skickade kretsen annonsen till företaget med en hälsning från »Fredri-
korna». Ett »Bu—kort» sändes till Ludvika, där man inte ville anställa en 
kvinnlig taxiförare samt till Trelleborg, som inte ansåg, att en kvinna var läm
pad som socialinspektör. Även »Bra—kort» sändes ut vid ett par tillfällen för 
särskilt goda initiativ på området.6 Man arrangerade även föredrag och kurser 
med anknytning till jämställdhetsproblematiken.7 

I fråga om jämställdheten kunde FBF se resultat. Föräldraledighet, en 
mera likartad utbildning för flickor och pojkar, granskningar av litteratur, an-

1 Verksamhetsberättelser 

2 Länstidningen av den 19/2 1974 

3 Årsmötesprotokoll 1974 

4 Länstidningen den 19/2 1974 

5 Motion tillsammans med Mellersta Norrlands Kretsförbund 

6 Kretsmötesprotokoll under 1975 

7 Årsberättelser 
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nonser, diskriminering vid tjänstetillsättningar o.s.v. blev ett mera allmänt 
omhuldat intresse. 

Hade inställningen till dessa frågor radikalt förändrats? Varför ställde so
cialdemokraterna upp och stödde kampen? Vidare. Var det fäderna, som fr. 
a. önskade sig »pappaledighet»? Faktum kvarstår, att det var trögt att få män
nen att verkligen utnyttja denna »förmån». Även arbetsgivarna var tämligen 
motsträviga. Typiskt nog kallades reformen »föräldraledighet» — ej »pappale
dighet»! Skall detta tydas så, att man fortfarande förväntade sig, att kvinnan 
skulle stanna hemma? Men samtidigt började arbetstillfällena minska och det 
blev lönsamt för såväl arbetsgivare som arbetstagare att anlita deltiden. 

Kvinnofrågor och könsdiskriminering blixtbelystes radikalt av Eva Mo
berg, som satte igång könsrollsdebatten genom att förfäkta mannens emanci
pation.1 Ledande grupper i samhället anslöt sig till hennes idéer. En livlig de
batt initierades — en debatt, som FBF länge fört internt. Men först nu — när 
könsrollsproblematiken lanserades som en jämställdhetsfråga med avseende 
på männen, och mera radikala kretsar tillsammans med den socialdemokra
tiska regeringen började intressera sig för jämställdhetsaspekter, förbereddes 
marken för FBF:s idéer. På egen hand hade FBF inte lyckats skapa någon 
märkbar opinion. Men när andra grupper slöt upp vid FBF :s sida, kunde man 
plocka fram den ideologi, som man hade i beredskap. Även östersundskret
sen tycks ha vaknat upp och sökt påverka omgivningens attityder. En ny 
modell för påverkan gjorde sig också märkbar. Man gick mera direkt ut till 
folk via flygblad, demonstrationer och offentliga debatter,^ en strategi, som 
man måhända lärt sig i samband med ungdomsrevolten 1968. I varje fall blev 
verksamheten mera märkbar och känd utåt, något som bör ha tvingat politi
kerna att lyssna och ta hänsyn till kraven. 

FBF, som tidigare på grund av sin partipolitiska obundenhet funnit det 
svårt att arbeta och nå ut till allmänheten,3 fick tillgång till nya påverkanska
naler samtidigt som den partipolitiska obundenheten snarare kan ha blivit en 
fördel. Nu kunde »Fredrikorna» med rätta utge sig för att vara talesmän för 
drygt hälften av Sveriges befolkning. Ingen kunde pådyvla dem av »parti
piskan» framtvingade ställningstaganden. Under 60—talet började också 
östersundsfredrikorna att etablera allt större samverkan med pressen. Dess
utom lärde man sig att attackera toppolitikerna direkt, t.ex. kommunalrå
den. Vid ett tillfälle lade kretsmedlemmarna ut lappar på kommunfullmäkti
geledamöternas bord före ett sammanträde med påpekandet, att det behöv
des fler kvinnor i politiken.4 Denna utomparlamentariska metod väckte 

1 Hertha nr 6 1965 s. 4 

2 Protokoll, verksamhetsberättelser och tidningsreferat 

3 Jmfr s. 94 

4 Årsberättelser plus en livlig pressdebatt 
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många känslor till liv och debatterades livligt i lokalpressen. Dessutom hade 
man kvinnor i massmedia, vilka kunde ta upp och föra debatten vidare. Allt 
detta sammantaget medförde, att »Fredrikorna» i mycket högre grad än tidi
gare hördes och syntes. Deras påverkansmöjligheter måste därför ha ökat 
väsentligt. De vägar som förut fanns att tillgå — skrivelser, uttalanden och re
missvar— byttes på detta sätt mot utåt mera märkbara kanaler. När krav och 
åsikter inte längre var något, som bara strömmade mellan kvinnorna och be
slutsfattarna utan torgfördes på ett effektivt sätt, bekantgjordes för en stor 
allmänhet, kom politikernas agerande på ett helt annat sätt till allmänhetens 
kännedom. De förtroendevalda tvingades därigenom att lyssna samt ta hän
syn till opinioner, om de överhuvud taget ville överleva som politiker. 

På sätt och vis kan man säga, att det tycks ha funnits en mer eller mindre 
manifest koppling mellan å ena sidan synen på kvinnan och hennes rätta 
plats i tillvaron, samt å den andra sidan samhällets utveckling, ur såväl ekono
misk som demografisk synpunkt. När samhället behövde fler barn, förbättra
des förhållandena för mödrarna omgående. När kvinnornas arbetskraft i hög
re grad efterfrågades, ändrades deras villkor i positiv riktning, men bara för 
just den sortens arbetskraft, som man hade ett ökat behov av och endast i de 
avseenden, vilka ansågs nödvändiga för att locka ut krinnorna i arbetslivet. 
Och när både fler barn och fler arbetande kvinnor samtidigt eftersträvades, 
blev barnomsorgsproblemen högaktuella. 

Framförallt konjunkturförändringarna i näringslivet, med dess växlande 
utbud och efterfrågan på arbetskraft, förefaller ha varit avgörande för kvin
nornas möjligheter. Decennierna igenom närde FBF—medlemmarna vissa 
önskemål, som i stort sett hela tiden var desamma. Lika lön för lika arbete, 
samma karriärmöjligheter som männen och jämställdhet på alla nivåer i sam
hället. Men när inget intresse för detta fanns bland andra gruppe, blev man 
»en ropandes röst i öknen». Arbetsmarknadsreformerna blev mer formella än 
reella, däför att det var låglönekvinnornas arbetskraft, som man ville dra nyt
ta av, medan kvinnliga konkurrenter i den högre karriären var mindre välsed
da. Under 1800—talet gällde det att bredda vägen för främst medelklassens o-
gifta kvinnor till arbete och försörjning inom yrkesområden, som var stadda i 
snabb utveckling och där ett växande behov av bildad språkkunnig personal 
kunde förutses. Till detta kom, att statens och kommunernas uppgifter hade 
växt på ett för den statsfinansiella ramen äventyrligt sätt, varför samhället 
nödgades kalla en mera »anspråkslös» kvinnlig arbetsstyrka till hjälp. Annor
lunda låg det till på den akademiska banan. Där var det inte fråga om rena 
brödbekymmer.1 Nu, ett drygt sekel senare, var förhållandena i stort sett de
samma! 

Att ekonomiska överväganden i hög grad påverkade inställningen till 
kvinnorna, framgår också av utvecklingen inom politiken. Den politiska re
presentationen låg helt utanför ekonomiska intressen, och där gick allt myc
ket långsammare. Några plötsliga, radikala förändringar, i likhet med vad 

1 Wieselgren: Den liöga tröskeln s. 10 
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som skedde i samband med näringslivets konjunkturväxlingar, inträffade in
te. Den utveckling, som ägde rum, kom så att säga smygande. När den å and
ra sidan blev mera märkbar, hade politiskt arbete hunnit få karaktären av 
heltidssysselsättning. Det blev allt svårare att kombinera politik, hem— och 
arbetsliv. Bland annat av detta skäl torde den manliga delen av befolkningen 
tacksamt ha kunnat anamma talet om könsroller och mannens behov av fri
görelse. De små framsteg, som gjorts på senare år, kanske närmast är att be
trakta såsom en bieffekt av detta. Samtidigt blev det förmodligen svårt, åt
minstone utåt sett, att verka för kvinnornas jämställdhet i arbetslivet och på 
samma gång förvägra dem en sådan inom politiken. 

FBF har dock kunnat tillvarata kvinnornas intressen och har sannolikt 
kunnat påverka såväl kvinnornas som samhällets attityder. Medlemmarna i 
östersundskretsen synes dock bara ha arbetat för ökad kvinnlig representa
tion och bättre villkor i övrigt under undersökningsperiodens första och sista 
decennium. Detta kan tas som bevis för, att det varit svårt att överbrygga det 
motstånd och den inställning, som funnits hos kvinnorna själva, som ett tec
ken på att de fastnat i traditionella könsrollsmönster och samhällsvärdering-
ar. 

SVERIGES HUSMODERSFÖRENINGARS RIKSFÖRBUND/ 
HUSMODERSFÖRBUNDET HEM OCH SAMHÄLLE 

S k o l u n d e r v i s n i n g e n  

Medan FBF—medlemmarna arbetade med kvinnornas utbildning värnade 
SHR om barnens situation i skolan. 1919 års undervisningsplan föreslog bl.a., 
att medborgerliga ämnen skulle ges större utrymme på schemat, lärostoffet 
anpassas till elevens ålder samt att undervisningsmetoderna skulle baseras på 
pedagogiska och psykologiska erfarenheter. SHR engagerade sig genast och 
bildade 1925 en sektion för skolfrågor, som samma år utgav två skrifter, »Vår 
skolfråga» och »Pedagogisk debatt».1 I »Vår skolfråga» framhölls nödvändighe
ten av att skolan gav kunskap för livet och tog upp ämnen, vilka var viktiga för 
karaktärens danande och den fysiska utvecklingen. Kraven på formalvetande 
måste revideras till förmån för värdefull realkunskap. Undervisningen måste 
individualiseras samt bättre tillvarata barnens individuella begåvning, initiativ 
och skaparkraft. Barnens psykiska och fysiska utveckling var det primära målet, 
och för att uppnå detta betonades nödvändigheten av samverkan mellan 
föräldrar och skola. Studentexamen hade blivit ett självändamål, som bara ef
tersträvades i egenskap av pappersmerit. Förbundet förordade därför en revi-

1 60 år för hem och samhälle s. 1 
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dering av denna samt ett minskat examenstvång överhuvud taget.1 Enligt 
SHR måste skolans främsta mål vara att ge allmänbildning, göra individen 
delaktig av det kulturella arvet, utveckla individens duglighet som medborga
re, ge kunskaper för yrkeslivet samt förberedelse för familjeskap.2 Flicksko
lan, statens normalskola för flickor och de kommunala flickskolorna ansågs 
mycket bra, i o.m. att de avsåg att »ingiva dem (eleverna) aktning och håg för 
husligt arbete».3 Eleonor Lilliehöök utarbetade tillsammans med Alva Myr
dal och Ulla Lindström ett synnerligen omfattande betänkande till 1940 års 
skolutredning. Som en röd tråd i detta betänkande — Hem och familj i vår 
medborgarfostran — g år kraven på studie— och yrkesorientering, en mer 
verklighetsanknuten undervisning med praktiskt arbete och studiebesök samt 
ökad kontakt mellan skolan och arbetsmarknaden samt krav på förstärkt 
psykisk och fysisk hälsovård inom skolans ram. Detta var tämligen radikala 
idéer. Till exempel talet om samverkan mellan hem och skola, skola och yr
kesliv, skolan och samhället samt en elevcentrerad undervisning. Denna kamp 
för en mera »folklig» skola i stället för den tidigare teoretiska—akademiska 
undervisningen var en strävan i »takt med tiden». Bland annat stämde den väl 
överens med socialdemokratiska önskemål. 

SHR framförde också tillsammans med Socialdemokratiska Kvinnoför
bundet till ABF önskemål om ett folkrörelsernas samarbetsorgan för skol— 
och föräldrafrågor. Anledningen härtill var, att den dåvarande skolutredning
en uteslutande bestod av skolfolk, och skolfrågor fick inte bli »fackfrågor», 
sades det.4 Tydligen var socialdemokraterna och SHR överens om, hur den 
framtida skolan borde se ut, samtidigt som man ville förhindra, att en borger
lig lärarkår i alltför hög grad fick sätta sin prägel på undervisningen. 

I sitt svar 1946 på betänkandet Yrkesutbildningen betonade förbundet, 
att samhällskunskap med speciell inriktning på arbetsliv och yrkesetik borde 
bli obligatorisk för alla elever. När sedan Jämställdhetsdelegationen 1973 
framlade sitt förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, framhöll förbun
det SYO—konsulenternas och yrkesvalslärarnas stora betydelse. Vidare före
slog man en närmare kontakt mellan för— och grundskolan för att underlätta 
övergången mellan dem samt en uppföljning av svagpresterande elever efter 
slutad skolgång, för att se efter, vilka resurser, som måste sättas in till deras 
hjälp. 

1974 hävdades åter igen vikten av ett gott samarbete mellan hemmen och 
skolan. Man framhöll föräldrarnas och elevernas rätt att få vara med och be
stämma om arbetsplaner, miljöfrågor och fritidsaktiviteter. Föräldrarna bor-

1 Vår skolfråga s. 5 ff och s. 25 

2 Skrivelse till 1940 års skolutredning. SHR/HHS:s arkiv 

3 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 98 

4 Skrivelse till ABF av den 8/3 1943 
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de stimuleras att besöka skolan1 och medverka i undervisningen för att däri
genom göra ungdomarna delaktiga av sina yrkeskunskaper och erfarenheter. 
Detta var saker, som SHR föreslog redan 1941^ men som SÖ tog upp först 
nu på 70—talet. 

Kom då utvecklingen på skolområdet att bli sådan som SHR önskade? 
Förbundets ideologi harmonierade ju uppenbarligen med socialdemokrater
nas, vilka regerade landet under hela den aktuella tiden. 

Det är helt klart, att skolan utvecklades enligt SHR:s intentioner. De 
reformer förbundet förespråkade realiserades och/eller är fortfarande rykan
de aktuella. Detta gäller t.ex. praktisk yrkesorientering (PRYO), studie— och 
yrkesorientering (SYO), yrkesvalslärarinstitutionen, samarbetsgrupper mellan 
skola och arbetsliv (SSA—råd), grupparbeten, studiebesök, fler laborativa 
moment i undervisningen, förstärkt psykisk och fysisk elevvård i form av ku
ratorer, skolpsykologer, skolhälsovård, föräldra— och lärarföreningar, hem— 
och skolaföreningar m.m. Även om dessa reformer skulle ha kommit utan 
förbundets agerande, måste man dock konstatera, att husmödrarna i ett ti
digt skede kom med mycket radikala förslag, att de ägde god insikt om, vad 
man borde satsa på. Sina idéer gav man också effektiv spridning åt via de tre i 
tryck utgivna skrifterna »Vår skolfråga», »Pedagogisk debatt» och »Hem och 
familj i vår medborgarfostran» men också i remissvar, offentliga uttalanden 
och artiklar i pressen. Därför är det högst sannolikt, att SHR utövade ett 
väsentligt inflytande över skolans utveckling. Det socialdemokratiska stödet 
bör samtidigt ha bidragit till framgångarna. För detta antagande talar bl.a. 
det faktum, att SHR inte såg några nämnvärda resultat av sitt arbete under 
20— och 30— talen. Men när socialdemokraterna suttit i regeringsställning 
under ett antal år började förändringarna komma. 1934 års riksdag fattade 
sålunda beslut om en praktisk realskola som ett alternativ till den teoretiska 
realskolan. 1936 utsträcktes skolplikten från 6 till 7 år och 1949 startades 
frivillig försöksverksamhet med enhets^kola, vilken senare infördes fr.o.m. 
läsåret 1962/63.3 Under 40—talet kom friluftsverksamheten inom skolans 
ram igång och skolhälsovården utbyggdes. Något senare infördes skolmåltids
verksamheten. 

1 60 år för hem och samhälle s. 10 

2 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 21 

3 Orring: Skolan i Sverige s. 27 ff 
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F  a m i l j e k u n s k a p e n  

I »Kris i befolkningsfrågan» föreslogs det, att skolan skulle ge en grundläggan
de föräldrauppfostran. Kunskaper för äktenskap och samlevnad torde kunna 
integreras i all annan undervisning. Ville man motverka familjens förfall gäll
de det att skapa »ej blott goda ... mödrar utan lika mycket goda fäder.»1 

I »Debatt i befolkningsfrågan» sade Gunnar Myrdal, att skolorna måste läggas 
under ett bredare, ett kulturpolitiskt och socialpolitiskt perspektiv och bl.a. 
göra ungdomarna till goda föräldrar.2 Agda Vilén — Medlemsbladets första 
redaktör - framhöll då, att detta var krav, som SHR alltid haft på sitt pro
gram.3 I »Hem och familj i vår medborgarfostran» propagerade sedan SHR 
kraftigt för, att familjekunskap skulle upptas på skolschemat. Familjens och 
familjelivets renässans krävde detta. Befolkningsfrågans lösning fordrade en 
idépolitisk höjning av familjeinstitutionens »taxeringsvärde» samt ett stär
kande av dess ekonomiska och andliga ryggrad.4 Familjen måste inte bara 
försvaras, den måste bringas att ge mer, än den gjort under de senaste genera
tionerna.5 

Eleonor Lilliehöök och med henne SHR tog upp Myrdals åsikter och för
slag. Bland annat genomförde förbundet en analys av läroböcker och fann 
därvid, att familjekunskapen, som Myrdal sagt, mycket väl kunde integreras 
i andra ämnen.6 Pojkarnas deltagande i undervisningen motiverade förbundet 
med, att dessa behövde lära sig att klara av den egna hygienen och personliga 
klädvården men också få insikt i familjeproblemen och förståelse och respekt 
för hemarbetet. Dessutom skulle de ju vara med och besluta om abort, barn
begränsning och andra hem— och familj e frågor, något som krävde djupare in
sikter på området.7 Här kom sålunda det traditionella könsrolls tänkandet till 
uttryck. Flickorna skulle svara för hemarbetet, pojkarna skaffa sig kunskap 
därom i egenskap av samhällets beslutsfattare. Framgång var sålunda ägnad 
att konservera rådande könsrollsmönster. Å andra sidan torde tiden inte ha 
varit mogen för några radikalare åsikter inom området i fråga. 

I samband med debatten kring befolkningsfrågan konstaterade SHR med 
en viss bitterhet, att den akuta befolkningskrisen alarmerat ett trettiotal sto
ra organisationer till att ställa sig bakom kraven på undervisning i familjekun
skap i skolorna, »något som ett par av de stora kvinnoorganisationerna sedan 

1 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 310 f 

2 Debatt i befolkningsfrågan s. 78 

3 Medlemsbladet nr 5 1935 s. 9 

4 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 90 

5 A.a.s. 7 

6 A.a.s. 13 ff 

7 A.a.s. 68 ff 
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åratal tillbaka, ihärdigt och hittills förgäves arbetat på att få genomfört.»1 

Vid »Storkvinnomötet» 1945 beslöt man arbeta för, att eleverna i alla 
skolformer skulle få undervisning i familje— och människokunskap. Senare 
gjorde SHR åtskilliga framställningar om undervisning i familjekunskap. 
Grundskolans läroplan av år 1962 angav, att frågor rörande familjen skulle 
behandlas i samhälls— och naturorienterande ämnen samt i svenska och kris
tendomskunskap. På högstadiet skulle motsvarande undervisning ingå i hem
kunskap och barnavård samt i vissa tillvalsämnen.2 1964 framhöll förbundet, 
att familjen var den grupp, där individen först tränades i samlevnad och att 
denna därför hade en grundläggande betydelse för individens personlighetsut
veckling, prestationsförmåga och anpassning både i och utanför arbetet. Lä
roplanen för fackskolan av år 1965 upptog familjekunskapen som obligato
riskt ämne en veckotimme på sociala linjens språkliga och naturvetenskapliga 
variant under andra årskursen.3 I samband härmed konstaterade förbundet i 
Tidskriften, att en på hem och familj direkt inriktad undervisning föreslogs 
bli obligatorisk på gymnasiet. Förslaget hade tillkommit till följd av krav från 
en representant för de stora arbetstagarorganisationerna.4 Hävdandet av fa
miljens betydelse för individens arbetsanpassning var av naturliga skäl ett 
mycket gångbart argument under 60—talets brist på arbetskraft. SHR:s kamp 
för familjekunskapen vann sålunda gehör, när andra grupper och organisatio
ner vaknade till insikt om ämnets betydelse. »Islossningar» inträffade fr.a. i 
samband med 30—talets kris i befolkningsfrågan samt under 60—talets hög
konjunktur. 

H u s l i g  u t b i l d n i n g  

Av naturliga skäl kom SHR att intressera sig för den husliga utbildningens 
ställning i skolan. Landsmötet 1936 uppdrog åt Centralstyrelsen att söka ut
verka, att en representant från SHR togs med i den sakkunnighetskommitté, 
som skulle utreda frågan om obligatorisk undervisning i husligt arbete i folk— 
och fortsättningsskolor samt inför denna kommitté framhålla önskvärdheten 
av, att begreppet husligt arbete utsträcktes till att gälla »i vidare mening 
hem— och människovårdande uppgifter.»5 Förbundet stödde också en mo
tion av herr Felix Hamrin m.fl. i första kammaren angående sådan undervis

1 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 44 

2 Lgr s. 39 f 

3 Läroplan för fackskolan s. 67 ff 

4 Tidskriften nr 9 1966 s. 5 
/ 

5 Medlemsbladet nr 6 1936 s. 1 
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ning.1 

Enligt SHR skulle barnet — ej köket — stå i centrum i den husliga utbild
ningen. Undervisningen tänktes fördelad på två läsår. Det första skulle bestå 
av stoff gemensamt för flickor och pojkar. Andra året skulle företrädesvis 
vända sig till flickorna och omfatta barnavård och skolkök. Samtidigt skulle 
pojkarna få praktisk yrkeskunskap med anknytning till ortens näringsliv. Poj
karna borde vidare ha syslöjd, flickorna manlig slöjd.2 Sö:s förslag 1938 om 
obligatorisk undervisning i hushållsgöromål avsåg endast flickor i fortsätt
ningsskolan.3 Dessutom bestämde kommunerna själva, om sådan undervis
ning överhuvud taget skulle förekomma. Eftersom statsbidrag inte utgick till 
lärarlöner och undervisningsmateriel, blev denna undervisning dyrare än an
nan yrkesundervisning. SHR ville emellertid, att praktiskt arbete även skulle 
införas i realskolan.4 Flickorna föreslogs få förlängd skoltid för att inte gå 
miste om annan undervisning. Ett ämne benämnt hemkunskap rekommende
rades; föräldrarna borde få vara med och bestämma dess innehåll.5 

När SHR sedan yttrade sig i anledning av Befolkningsutredningens betän
kande angående den husliga utbildningen, konstaterade man, att åsikterna 
däri i hög grad överensstämde med de förslag förbundet framfört i »Hem och 
familj i vår medborgarfostran.»6 Cirka 20 år senare — när grundskolan inför
des — kun de förbundet med glädje fastslå, att kravet på ett ämne kallat hem
kunskap tillgodosetts.7 

Hemkunskapens allt mer försämrade ställning i skolan, föranledde för
bundet att 1971 hos Utbildningsdepartementet kräva att dess kunskapsstoff 
samlades under rubriken konsumentkunskap. Läroplanen för fackskolan av 
år 1965 tog upp ifrågavarande ämne på sociala linjen samt som tillval på den 
ekonomiska.8 

Även när det gällde den husliga utbildningen, var förbundets förslag myc
ket radikala, t.ex. propån om syslöjd för pojkar och manlig slöjd för flickor, 
samt att föräldrarna skulle engageras i läroplansutformningen. Dessa idéer 
har sedan förverkligats i stor utsträckning. Vilken roll spelade då SHR/HHS 
vid frågans behandling och lösning? 

1 Handling i HHS' arkiv 

2 Hem och familj i vår medborgarfostran s. 68 ff 

3 A.a.s. 92 

4 A.a.s. 98 

5 Yttrande 1944 till 1940 års skolutredning, Betänkande I 

6 Medlemsbladet nr 1 1946 s. 7 och s. 10 

7 Medlemsbladet nr 9 1966 s. 5 

8 Läroplan för fackskolan s. 67 ff 
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Kampen för hemkunskapens upptagande på skolschemat påbörjades un
der 30—talets demografiska kris, då hemmen, familjerna och husmödrarna 
inte bara diskuterades utan även kritiserades. Eleonor Lilliehöök deltog i 
högsta grad i debatten tillsammans med bl.a. Medlemsbladets redaktör. Hon 
hade också goda och täta kontakter med de politiker, som arbetade med be
folkningsproblemet.1 En bättre utbildning för arbetet med hem och familj 
var inte enbart en angelägenhet för husmödrarna utan ett samhällsintresse. 
Därför kom med största sannolikhet husmödrarnas kunskaper och erfarenhe
ter väl till pass. Senare kom krigs— och efterkrigstidens brist på hemhjälp 
också att spela husmödrarna i händerna. Dessa faktorer torde vara tillräckliga 
som förklaring till framgångarna. Förbundets accepterande av att hemkun
skapen integrerades i konsumentkunskapen var troligtvis en logisk följd av, 
att hemmen i högre grad än tidigare blivit en konsumtionsplats samt SHR:s 
betoning av konsument— och varukunskap i den egna verksamheten. 

Förbundet gjorde sedan upprepade försök att få igång hemvårdarinnekur-
ser. När SHR 1943 anordnade hembildarekurser tillsammans med Stock
holms stads Lärlings— och Yrkesskolor skrev länsförbundet till Östersunds 
Lärlings— och Yrkesskolor samt Birka Folkhögskola och anhöll om s.k. fäst
mökurser. 1946 arbetade man för att få till stånd fortbildningskurser för hus
mödrar, och 1944 föreslog man lokalföreningarna att gemensamt bilda en 
fond för unga flickor i länet med intresse för huslig utbildning, vilket också 
förverkligades. Förbundet yttrade sig över 1946 års skolkommissions be
tänkande och följde i övrigt upp allt, som hände på skolområdet i fråga om 
den husliga utbildningen.2 

östersundsföreningen anordnade tillsammans med FBF, Moderata Kvi-
noföreningen och Socialdemokratiska Kvinnoklubben 1932 ett offentligt 
möte i anledning av dåvarande flickläroverkets ombildning till kommunal 
flickskola. Fyra år senare anordnades tillsammans med FBF och Moderata 
Kvinnoföreningen ett upplysningsföredrag med rubriken »Det 7:e skolåret», 
till vilket representanter inbjöds från stadsfullmäktige, kommunala tjänste
män samt lärare och föräldrar. Men när SHR kontaktade föreningen beträf
fande avskaffandet av examina, vidtog östersundsföreningen ingen åtgärd. 
1938 inrättades ett stipendium att utdelas till »en i staden boende, husligt in
tresserad flicka för genomgång av en hushållskurs vid Östersunds Lärlings— 
och Yrkesskola.» Senare, efter länsförbundsfondens tillkomst, lämnade man i 
stället bidrag till denna. I en skrivelse till stadens skolchefer vädjade man 
1941 om en samordning av lovdagarna med tanke på familjernas trivsel. Och 
vid landsmötet 1953 motionerade föreningen om kortare skoldag på lörda
gar. Den största insatsen på skolområdet torde föreningen dock ha gjort, när 
man tog initiativ till och lyckades få till stånd en föräldra— och lärarförening. 
Ett flertal föredrag behandlade skolfrågor, studiebesök gjordes vid samtliga 
skolor och föreningen var rikligt representerad i styrelser och nämnder med 
anslutning till skolområdet. (Tabell 13, 14, 18) 

1 Ses. 125 

2 Protokoll och verksamhetsberättelser 
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Via denna talrika representation och uppföljningen av utvecklingen bör 
föreningen ha kunnat påverka den lokala utformningen av skolan. Men me
dan riksförbundet sysslade med generella frågor av typen läroplaner och äm
nesinnehåll, ägnade sig östersundsföreningen åt mera »jordnära», elevvårdan
de uppgifter. Detta var också i enlighet med förbundets riktlinjer för den lo
kala verksamheten. Tydligt är emellertid att skolfrågor varit av centralt in
tresse för föreningen. 

Än viktigare tycks skolfrågan ha varit för strömsundsföreningen. Detta 
var kanske naturligt med tanke på, att man här hade färre offentliga institu
tioner att intressera sig för. I stort sett försökte man påverka sådana förhål
landen, som kommunen själv kunde besluta om, t.ex. slöjd— och skolköks
undervisningen. När husmödrarna fann, att kommunen tycktes vara ointres
serad av frågan om en förskola, övervägde föreningen att själv starta en så
dan. En enkät bland föräldrarna visade dock, att även dessa var tämligen oin
tresserade av något, som man betraktade som en lekskola. Senare ordnade 
föreningen en offentlig debatt, varvid beslut fattades om förskolor integrera
de med lågstadiet i de mindre skolenheterna ute i byarna. Därigenom kunde 
nedläggningshotade skolor bevaras. Detta var inte bara till glädje för bygden 
utan var också helt i överensstämmelse med SHR/HHS :s önskemål. I sitt re
missvar till Yrkesutbildningens betänkande hade riksförbundet intagit en 
skeptisk hållning till, att landet indelades i regioner med gymnasium, fack— 
och yrkesskola. Dessa stora skolenheter skulle komma att ställa stora krav på 
skolsociala arrangemang, förorsaka ökade problem och minskad kontakt med 
hembygden.1 

Vad beträffar de övriga lokalföreningarna i länet så tog B räcke— förening
en upp skolarbetets utformning samt hemkunskapens ställning. Handöl skrev 
till skolstyrelsen angående en gymnastik— och slöjdsal, gratis mat för skol
kökselever samt krävde, att en kvinna skulle inväljas i skolstyrelsen. Premier 
utdelades till elever och man gav bidrag till skolresor. I Norderåsen skrev man 
till kommunen angående skolbarnsbespisning samt ordnade under ett par år 
skolfrukost i egen regi. I Stavre utdelade man premium till skolkökselever 
och andra skolflickor, undersåkersföreningen tog upp frågan om skoltand-
vård och i Ytterhogdal anordnade man tillsammans med skolstyrelsen ett 
möte kring skolfrågor och ungdomsvård. 

Föreningarna ställde uppenbarligen egna resurser till förfogande, och blev 
kanske i vissa sammanhang i det närmaste oumbärliga. Under sådana förhål
landen torde de även ha vunnit gehör för sina idéer och krav. 

Statlig upplysningsverksamhet på hemhushållningens område hade startat 
1940 i o.m. inrättandet av Aktiv Hushållning vid Informationsstyrelsen. 
1941 års befolkningsutrednings delegation för hem— och familjefrågor upp
drog sedan åt experter på hushållsområdet att lägga upp en serie arbetsstudi-
er. Dessa experter kontaktade i sin tur utöver andra kvinnoorganisationer 
också SHR och föreslog bildandet av ett forskningsinstitut för hemarbetsfrå-

1 Tidskriften nr 8 1936 s. 18 
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gor. Detta förverkligades 1944.1 1951 beslöt sig sedan SHR för att inrätta en 
fond för hemforskning.2 

Nordens Husmodersförbund sökte hos Nordiska Rådet stöd för att få till 
stånd en gemensam nordisk utbildning och SHR uppvaktade i sin tur stats-
och ecklesiastikministrarna angående utbildning av hushållspedagoger.3 För
bundet konstaterade dock med beklagande, att en högre hushållslärarutbild
ning av statsfinansiella skäl uteblev.4 De statsfinansiella skäl, som generera
des under 40—talets krisår och gav kvinnorna trumf på hand i kampen för ett 
forskningsinstitut, blev nu tvärtom till ett oöverkomligt hinder. 

I n t e r n  s t u d i e v e r k s a m h e t  

I Husmodersförbundets målformulering sades man vilja verka för husmöd
rarnas personliga utveckling. Eleonor Lilliehöök framhöll, att hemkvinnan 
borde se sitt arbete såsom ett yrke och utbilda sig för detta. Eftersom sam
hället var ett hem i stort borde husmödrarna även intressera sig för samhäl
lets barnavård, ungdomsutbildning, dess praktiska och hygieniska förhållan
den och institutioner, samhällets gestaltning och utveckling.5 Hon påpekade 
också, att om en kvinna önskade förbereda sig för äktenskap och hembild
ning, fanns inga andra utbildningsmöjligheter än kurser i matlagning och fy
sisk spädbarnsvård. Någon direkt utbildning för de första utbildarna, de ton
givande i barnets tidigaste miljö har aldrig ifrågasatts, sade Eleonor Lillie
höök vidare.6 

Vid landsmötet 1930 diskuterades för första gången frågan om bildandet 
av studiecirklar inom lokalföreningarna och en kommitté med uppgift att ut
arbeta studieplaner tillsattes två år senare. Studiecirklar kom sedan i gång i 
stort antal. Många lokalföreningar skaffade egna medlemsbibliotek och Med
lemsbladet, som fr.o.m. 1930 sändes ut till samtliga medlemmar, upptog 
många informativa artiklar.7 1934 hölls de första studieledarkurserna.8 Läns-
och föreningsstudieledare arbetade regionalt respektive lokalt. Och 1951 till-

1 Medlemsbladet nr 8 1956 s. 10 ff 

2 50 år för hem och samhälle s. III f 

3 A.a.s. V f 

4 Tidskriften nr 2 1959 s. 3 

5 Riktlinjer för förbundsarbetet 

6 Eleonor Lilliehöök skriver s. 27 f 

7 De första 25 åren s. 66 ff 

8 50 år för hem och samhälle s. X 
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satte förbundet ett studieråd. Frågan om bildandet av ett särskilt studieför
bund har diskuterats, men tanken förkastades med motiveringen, att bild
ningslivet inom förbundet skulle vara en integrerad del i dess verksamhet — 
en del av dess liv.1 Studieverksamheten associerades dock 1968 till Folkuni
versitetet. 

I studiecirkelform behandlades under de första åren psykologi, föräldra-
kunskap och hembildning, medborgar kunskap, näringslära, hemarbetets ra
tionalisering, hemmets ekonomi, varukunskap och sjukvård. Östersundsföre
ningen hade till att börja med uteslutande praktiska kurser såsom madrass
stoppning, serviettbrytning, handsksömnad, lampskärms— och hattillverk
ning samt ljusstöpning. (Tabell 10) 

I sitt avslutningsanförande i samband med den radiodebatt, i vilken 
Eleonor Lilliehöök också deltog 1935, framhöll Myrdal att det behövdes en 
föräldrafostran.2 Ett år dessförinnan hade SHR sänt en skrivelse till SÖ rö
rande såväl pojkars som flickors fostran för sitt blivande kall som föräldrar.3 

Ar 1936 startade sedan SHR en husmoders— och mödrautbildning.4 

1940—talet präglades av rationaliserings— och besparingsfrågor. Under 
50— och 60—talen handlade sedan det mesta om konsument— och varukun
skap samt köp teknik. 1963 utgavs studiehandboken »Köp». Husmodersför
bundets bok »Hemmets kostfråga» användes också i studiecirklarna.5 

Då familjeberedningens delegater kom med sitt betänkande, Familjeliv 
och hemarbete, utarbetades en särskild studieplan för detta.6 

1948 anordnade förbundet en fyradagarskurs rörande uppfostringsfrågor, 
vilken senare resulterade i en korrespondenskurs i ämnet. Kurser arrangera
des också kring boken »Familj och samlevnad»; kursplaner utarbetades för 
närmare studium av den.7 Dessa ämnen togs också upp i östersundsföreningen, 

Såsmåningom blev det estetiska innehållet i studieverksamheten mer do
minerande såväl centralt som lokalt. Litteratur, konst, teater och musik före
kom oftare; samtidigt tog man upp aktuella samhällsproblem såsom miljöför
störing och samlevnadsfrågor. I östersundsföreningen blev de praktiska kur
serna av ett mera »flärdfullt» slag, t.ex. make up, skönhetsvård och mode 
men också konstbroderi, flamskvävnad, knyppling och finare sömnad. För
eningsteknik behandlades under alla år. På senare år fick internationella frå
gor mer utrymme. Denna utveckling, som kunde skönjas i fråga om cirklarna, 

1 Fortsättning på de första 25 åren s. 10 f 

2 Debatt i befolkningsfrågan s. 78. Se även s. 120 f 

3 50 år för hem och samhälle s. VII 

4 60 år för hem och samhälle s. 2 

5 50 år för hem och samhälle s. V ff 

6 Fortsättning på de första 25 åren s. 10 f 

7 50 år för hem och samhälle s. X f 
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gjorde sig också gällande i fråga om demonstrationer, utställningar och före
drag. (Tabell 10-14) 

Länsförbundet samordnade verksamheten på studieområdet och förmed
lade kontakten mellan riksförbundet och föreningarna samt mellan husmo
dersorganisationerna och andra bildningsförbund och organisationer. Repre
sentanter sändes även ut till ett stort antal konferenser, kurser och informa
tionsmöten. 

Husmodersdagarna var också ett led i studiearbetet. I samband med dessa 
arrangerades studiebesök och kurser. 

Studieverksamheten kulminerade för östersundsföreningens del under 
60—talet men var hela tiden imponerande. Totalt förekom under de 50 år 
undersökningen omfattar 286 föredrag, 166 kurser och studiecirklar, 52 de
monstrationer, 23 utställningar samt 87 studiebesök. 

Studieverksamheten i länets övriga föreningar liknade i hög grad den, 
som bedrevs i östersundsföreningen. Detta var naturligt, eftersom man sam
ordnade verksamheten. Under länsförbundets tid inrapporterades totalt 
1 452 föredrag, 149 offentliga möten, 330 demonstrationer, 646 studiecirk
lar, 608 kurser och 134 utställningar. Ämnesgrupper som förekom var för
bundsfrågor, hem— och familjefrågor, skolfrågor, sociala ämnen, hygien och 
hälsovård, nordiska och internationella ämnen, konst, litteratur, musik, tea
ter, reseskildringar etc. Studiebesöken förlades mestadels till kyrkor, skolor, 
hembygdsgårdar, museer, fabriker och industrier. 

En jämförelse med de föredrag och kurser, som förekom inom FBF— 
kretsen visar, att man där började med att ge medlemmarna en mera huma
nistisk—estetisk förkovran, en sorts salongsbildning av traditionellt mönster. 
(Tabell 15—16) Under senare hälften av 30—talet handlade det om sociala 
frågor. Efter krigsårens speciella rubriker, betingade av de extraordinära för
hållandena, togs kvinnor och olika typer av yrkesarbete upp. Därefter blev 
det mera litterärt—kulturellt och ekonomiskt färgat, samtidigt som samhälls
frågor, internationella utblickar, reseskildringar och språkcirklar gavs stort 
utrymme. Språk var något, som husmodersföreningarna knappast sysslade 
med alls. Förklaringen är sannolikt, att man som regel inte fått någon språk
undervisning i samband med skolgången till skillnad mot många »Fredrikor». 
Däremot fick husmödrarna i likhet med FBF—medlemmarna information i 
sociala frågor, fr.a. under 30—talet, samt under alla år en effektiv träning i 
föreningsteknik. Detta bör ha givit god träning i debattkonst och argumenta
tion samt sammanträdesvana och kan kanske förklara husmödrarnas aktiva 
engagemang och talrika representation i kommunala politiska organ. (Tabell 
i8) 

Insatserna för att vidga husmödrarnas konsument— och varukunskap fyll
de förmodligen en viktig funktion som styrmedel i fråga om landets produk
tion av dagligvaror. Studieverksamheten bör överhuvud taget ha gjort hus
mödrarna mera kompetenta för deras arbete och — åtminstone under de för
sta åren — förmedlat den värdefulla kunskap, som samhället inte delgav dem. 
Genom att tillhandahålla en administrativ apparat kompenserade förbundet 

127 



de brister, som förekom i utbildningssveriges utbud. Uppenbarligen lyckades 
Husmodersförbundet med den uppgift, som Eleonor Lilliehöök ville att man 
skulle påta sig, nämligen att spela rollen av en »hemkvinnornas bildningsrörel
se».1 

Studiearbetet skulle emellertid även kunna betraktas som ett sätt att 
skaffa kvinnorna ett övertag — kvi nnomakt i förhållande till männen — så
som en sorts kvinnokamp med andra ord. Samtidigt kunde det dock delvis 
användas av samhället i ett motsatt syfte — ett hänvisande av kvinnorna till 
hemmet även i fortsättningen. 

Men gällde det bara att ge husmödrarna kunskaper för hemarbetet? Vad 
hade förbundet för målsättning i fråga om medlemmarna själva — dera s väl
färd, villkor och möjligheter? 

M ö d r a r  o c h  h u s m ö d r a r  

För att underlätta för mödrar och husmödrar skrev SHR redan 1920 till 
Skolkommissionen och begärde, att man skulle ta hänsyn till det faktum, att 
skilda måltidstider styckade sönder arbetsdagen för dessa.2 

Husmodersförbundet höll konsekvent fast vid uppfattningen, att kvin
norna hade rätten att fritt välja mellan arbete i hemmet eller förvärvsarbete. 
Denna åsikt hävdade förbundet redan i början av 30—talet.3 Däremot beto
nades inte deras yrkesroll särskilt mycket. Man sysslade sällan med barnom
sorgsfrågor, yrkesutbildningen, löneproblem o.s.v. 

I ett yttrande över en motion i riksdagen 1946 rörande bättre försörj
ningsmöjligheter för änkor, framhöll SHR, att dessa möjligheter även borde 
gälla hemarbetande husmödrar, som önskade sysselsättning och arbetsin
komst till följd av minskade uppgifter i hemmet, sedan barnen vuxit upp. 
Samma år tillsattes en kommitté med uppgift att utreda möjligheten att få 
till stånd omskolningskurser för husmödrar och finna lämpliga arbetsområ
den för dem.4 Vid en kurs 1952 diskuterades modern och förvärvsarbetet 
och vid följande landsmöte, kvinnans problem vid återinträdet i arbetslivet.5 

I samband med familjebeskattningens betänkande 1969 hävdade förbundet, 
att någon form av vårdbidrag, stort nog att medge reell valfrihet mellan vård
arbete i hemmet och förvärvsarbete, borde tillförsäkras föräldrar med små-

1 Medlemsbladet nr 10 1934 s. 11 

2 50 år för hem och samhälle s. VI 

3 60 år för hem och samhälle s. 2 

4 50 år för hem och samhälle s. IX 

5 A.a.s. IV 
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barn. Vidare framhöll man, att de som ägnade sig åt vårduppgifter i hemmet, 
borde betraktas som förvärvsarbetande och således ha samma lön soch socia
la förmåner samt ATP—poäng som de lönearbetande. Förbundet genomförde 
också en undersökning av, hur hemarbetet värderades samt ordnade ett semi
narium kring frågan och förde ut detta i form av studieplaner till lokalföre
ningarna och länsförbunden. 

I Husmodersförbundets målsättning ingick bl.a. att vara till hjälp för 
medlemmarna, sammanföra husmödrar med olika erfarenheter och levnads
villkor till en givande och utvecklande samvaro.1 Östersundsföreningen inrät
tade tidigt en fornd för omedelbar hjälp åt föreningsmedlem vid sjukdom el
ler dödsfall. Senare ändrades den till en fond för »Hjälp och glädje». Man 
uppvaktade vid sjukdom och bemärkelsedagar samt gav hjälp åt handikappa
de husmödrar. Vidare anslöt sig föreningen till förbundets kollektiva sjuk-
och olycksfallsförsäkring. 

Allt ifrån starten utdelade östersundsföreningen ett tiotal semesterstipen
dier om året till, som det sades, »trötta behövande husmödrar». Med avbrott 
åren 1941—1942 utdelades sådana stipendier fram till 1948, då staten tog 
vid. Totalt hade då 367 stipendier utdelats. Därefter gav föreningen i stället 
stipendier till »trötta äldre kvinnor utan barn». Det är att märka, att med
lemmarna vid det laget i stor utsträckning tillhörde denna kategori. Senare 
uppdrog man åt föreningen att utse stipendiater till semesterveckor arrange
rade av andra organisationer. Semesterstipendier utdelades också under en 
följd av år av lokalföreningarna i Bräcke, Handöl, Offerdal, Stavre, Storlien 
och Vemdalen. Länsförbundet inrättade för sin del en fond för semestersti
pendier. 

I samband med landsmötet 1949 behandlades husmoderns hälsa med re
sultat att förbundet tillsammans med Röda Korset startade en brett upplagd 
hälsokampanj, vilken senare följdes av flera. Samtidigt skrev man till Ko
nungen och begärde kontinuerlig hälsokontroll av hemarbetände kvinnor.^ 
Gymnastik för husmödrar upptogs av flera föreningar, bl.a. av östersundsför
eningen, som sedan drev sådan verksamhet under ett tjugotal år. 

Största insatsen för husmödrarna bestod tydligen dock i den aktivitet, 
som förekom på medlemsmöten. I motsats till »Fredrikorna», vilka som regel 
under första decennierna framstod som passiva lyssnare, deltog husmödrarna 
mycket aktivt i allehanda mötesaktiviteter, östersundsföreningen arbetade 
via ett välutvecklat kommittésystem. Utöver fem fasta kommittéer utsågs 
speciella sådana för att ta hand om vissa frågor, så att man t.ex. under krigs
åren kom upp i ett femtontal kommittéer. Engagemanget i dessa, i kombina
tion med arbetsaftnar för tillverkning av tombolavinster och alster för försälj
ning i samband med föreningens olika mässor, bör ha givit medlemmarna 
starka upplevelser av samhörighet och gemenskap. Likaså utflykter och stu

1 De första 25 åren, omslagssidan 

2 50 år för hem och samhälle s. III f 
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diebesök, husmodersdagar, medlemsbladet, den enhetliga husmodersdräkten 
och broschen, husmoderssången samt de traditionella festerna såsom sur
strömmingsfesten vid höstterminens början, luciafesten med julklappsutdel
ning och vårfesten. För att ytterligare stärka denna känsla av gemenskap sän
de riksförbundet ut programförslag till lokalföreningarna innehållande sång
er, dikter, musikstycken, teaterpjäser, sketcher och föredrag. Inom hela för
bundet firades FN—dagen med ett gemensamt program. Nordiska Dagen hög-
tidlighölls den 10 mars på så sätt, att man i alla föreningar vid samma tid
punkt uppläste det »gemensamma nordiska brevet» författat av någon känd 
kulturpersonlighet. 1957 försökte förbundet ytterligare stärka samhörighe
ten genom att föreslå föreningarna ett än mer enhetligt program.1 

I detta hänseende avvek husmodersrörelsen i hög grad från FBF och dess 
östersundskrets. I den sistnämnda förekom kommittéer ytterst sällan och 
några gemensamma symboler eller program tycks man inte ha haft. 

B a r n  o c h  u n g d o m  

Redan från starten intresserade sig SHR av naturliga skäl för barnavård och 
uppfostran. Barnavårdssystrar utbildades vid Nordens Husmodersförbunds 
högre kurs i barnavård. Landsmötet 1926 tog upp frågan om barnavårds
centraler2 och i östersundsföreningen insamlade man under 30—talet kläder 
till förmån för stadens barnavårdscentral. Babyutstyrslar skänktes till fattiga 
mödrar, plus att man inköpte en ko, vilken placerades hos en barnrik, fattig 
familj.3 

Förbundet propagerade för god barn— och ungdomslitteratur, recensera
de böcker i Medlemsbladet samt deltog 1933 i Ungdomens bokvecka.4 SHR 
anslöt sig också till den barnfilmkommitté, som 1949 bildades av ett antal 
kvinnoföreningar. Via radio och TV har förbundet bedrivit upplysningsarbe
te5 och vädjade bl.a. till Sveriges Radio/TV om en minskning av våldsinslag 
och olämpligt språkbruk. Till Sveriges Leksakshandlares Riksförbund gjor
des en framställan rörande begränsning av krigsleksaker. Vidare har förbun
det framhållit nödvändigheten av ökad forskning kring småbarnsmiljöns på
verkan på barnet. Psykisk barnavård stod på programmet 1954, och 1971 an
höll man tillsammans med FBF och YRK om inrättandet av en professur i 
förskolålderns psykologi. Tema för landsmötet 1973 var »Ung i otryggheten». 

1 Protokoll och verksamhetsberättelser 

2 50 år för hem och samhälle s. 1 och VII 

3 Protokoll av den 8/10 1934, 24/9 och 12/12 1935 

4 50 år för hem och samhälle s. VII 

5 Fortsättning på de 25 åren s. 22 ff 

130 



Samma år gjordes en framställning till alkoholpolitiska utredningen om ge
nerellt förbud mot mellanölsförsäljning.1 

Under krigsåren sökte SHR trygga barnens näringsbehov, bl.a. genom att 
föra över frukt från Syd— till Nordsverige samt genom att hos lokalförening
arna propagera för, att dessa skulle lägga upp reservförråd av sådana produk
ter för att bistå skolbespisningar m.m. 

1947 var temat »Barnets krav i det nutida samhället». En kurs i uppfost
ringsfrågor 1948 resulterade i en korrespondenskurs i ämnet och tillsammans 
med Rädda Barnen och Röda Korset anordnades utställningen »Barnets farli
ga värld». 

Östersundsföreningen tog 1936 tillsammans med Socialdemokratiska 
Kvinnoklubben initiativ till anordnandet av en lekplats i staden. Ungdoms
nämnden uppdrog senare till dessa två organisationer att utreda stadens be
hov av barntillsyn. Uppenbarligen arbetade husmödrarna tillsammans med 
och anlitades av ledande socialdemokrater vid denna tid. 

Under krigsåren förmedlade föreningen billiga barnvakter för de barn, 
vars mödrar engagerades i beredskapstjänst. På initiativ av länsförbundet bil
dade man en kommitté för råd och hjälp till skolbarn från landsbygden, som 
studerade i staden. Föreningen medverkade vidare vid iordningställandet av 
stadens ungdomsgård samt deltog i Barnfilmkommitténs arbete. 

Arbetet för barn och ungdom tycks dock ha avstannat efter slutet av 
40—talet. Senare noteras bara, att bidrag lämnats till Folkrörelsernas Spar-
kampanj, vilken avsåg att stimulera ungdomen att spara för sin yrkesutbild
ning, samt att man inför landsmötet 1965 motionerade angående barnmiss
handel.2 

På sätt och vis förefaller det, som om insatserna i fråga om barn och ung
dom präglats av föreningsmedlemmarnas aktuella ålder. Under 20— och 30— 
talen var medlemmarna unga husmödrar med småbarn. Då såg man till små
barnens behov av lekplatser m.m.; under 40—talet sysslade man med ungdo
men och sedan blev det ganska tyst kring sådana frågor. 

Detsamma kan delvis sägas gälla strömsundsföreningen. Inför landsmötet 
1934 motionerade denna om inrättandet av särskilda barnkupéer på tåg. Mo
tionen resulterade i en framställning från SHR till SJ. Ett offentligt föredrag 
anordnades 1938 rörande uppfostringsfrågor, vilket följdes av ett föräldra
möte med diskussion. När Elise Ottesen Jensen besökte föreningen vid ett 
par tillfällen, såg man till att hon fick komma in i skolan och prata inför ele-

3 verna. 
Vid 1945 års början — nä r fredens nya värld planerades — utarbetade 

länsförbundet ett verksamhetsprogram för lokalföreningarna, vari man före-

1 60 år för hem och samhälle s. 4 ff 

2 Protokoll och verksamhetsberättelser 

3 Årsberättelser 
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slog arbete för att få till stånd skolfrukostar, tand— och läkarvård samt skol
hem i Östersund och på övriga skolorter i länet. 

Av protokoll och verksamhetsberättelser framgår, att Bispgårdens för
ening 1968 hos Fritidsnämnden anhöll om hobbylokaler för ungdom samt 
motionerade inför landsmötet 1969 om förbud mot mellanölsförsäljning. 
Brunflos husmodersförening begärde 1969 sysselsättningsgrupper för förskol
barn och lyckades också få detta förverkligat. 1973 gjordes en framställning 
till Parkkommittén angående en lekplats. Sådana framställningar om lekplat
ser gjordes också av föreningarna i Duved, Funäsdalen och Ann. Lekaftnar 
anordnades av handöls— och åreföreningen. Föreningen i Handöl utdelade 
äpplen till barnen, bidrog till en skolresa samt skänkte ett bordtennisbord för 
ungdomens fritidssysselsättning. I Norderåsen hade man en ständig kommit
té för ungdomsvårdsfrågor. Offerdalsföreningen skrev till kommunen och be
gärde, att minderåriga ej skulle släppas in på bio och dans. 

Föreningarna ägnade sålunda barnens och ungdomens fri tidsproblem och 
skolsituation ett visst intresse. Däremot engagerade man sig inte för ett annat 
av förbundets stora intressen, nämligen familjens bevarande, stärkande och 
pånyttfödelse. 

F a m i l j e n  

SHR:s tidigare nämnda engagemang för gemensamma måltidstimmar motive
rades även av kampen för en renässans av familjen. Inför landsmötet 1923 in
lämnades den första motionen i ärendet. Då hände dock tydligen inget. 1932 
inkom ytterligare en motion i ämnet. Denna motiverade reformen med eko
nomiska skäl (energibesparing och bibehållet näringsvärde i maten), andliga 
(förhindrandet av psykisk uttröttning av mödrarna), hemlivets pånyttfödelse 
samt ökade kontaktmöjligheter mellan skilda yrkeskategorier.1 En kommitté 
tillsattes, som genomförde en landsomfattande undersökning. En statistisk 
redogörelse publicerades i Medlemsbladet och några tusen särtryck distribue
rades till press, myndigheter, skolor, riksorganisationer etc. På begäran av 
SHR kom också en radiodiskussion till stånd.2 På initiativ från förbundet 
väcktes vidare en motion (R II k 248) vid 1935 års riksdag. SÖ fick i uppdrag 
att utreda frågan men överlät uppgiften på SHR, som inhämtade upplysning
ar från skolor, banker, kontor, ämbetsverk, affärer och industrier på inte 
mindre än 91 olika orter i landet.3 

SHR:s strävan fick således omedelbart ett mycket positivt gensvar från 
myndigheternas sida. Detta var också ganska naturligt, eftersom kampen för 

1 Motion till landsmötet 1923 respektive 1932, HHS:s arkiv 

2 De första 25 åren s. 64 ff 

3 Handlingar i HHS :s arkiv 
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gemensamma måltidstimmar tidsmässigt kom att sammanfalla med krisen i 
befolkningsfrågan med dess nyvaknade intresse för, hur familjerna och hem
men hade det. Dessutom kunde förbundet ställa en byråkratisk, administra
tiv apparat till förfogande för utredningen av frågan. 

För att öka familjernas trivsel framförde vidare SHR, inför 1940 års skol
utredning, önskemål om en samordning av skolans lovdagar.1 När förbundet 
1946 yttrade sig angående skolmåltider2 framförde man åsikten, att dessa in
te borde vara obligatoriska, eftersom eleverna kunde behöva komma hem 
och koppla av en stund.3 SHR:s arbete för hemmens rationalisering motive
rades bl.a. med, att mer tid behövde ägnas åt människorna och familjen. 

Under krigsåren sköts arbetet för familjen mer eller mindre åt sidan. 
Landsmötet 1947 ägnades sedan helt åt temat »Familjevänliga samhällsåtgär-
der». Året därpå hölls en kurs i människokunskap.4 Och när remissvar lämna
des på betänkandet Familjeliv och hemarbete, utarbetades en studieplan, för 
att lokalföreningarna skulle kunna anordna studiecirklar i ämnet.5 Samlev
nadsproblem inom familjen diskuterades vid en kurs 1954, varvid man bl.a. 
enades om att arbeta för en utbyggd familjerådgivning. Två år senare lämna
de man remissvar över betänkandet Samhället och barnfamiljerna. Landsmö
tet 1959 ägnades frågan om hemmens ansvar, varvid man särskilt betonade 
behovet av forskning kring hemproblem. Och 1971 deltog förbundsordfö
randen, på inbjudan av Nordiska Rådet, i dess socialpolitiska utskotts sam
manträde, där familjepolitiska frågor var föremål för diskussion. Året därpå 
lämnades remissvar på familjesakkunnigas betänkande Familj och äktenskap 
del I. På landsmötet 1973 ordnades grupparbete kring familjens situation.6 

En intressant fråga i detta sammanhang är, huruvida förbundet internt 
hyste detta utpräglade intresse för familjefrågor eller om det i stället var så, 
att man på detta område fick vara med och påverka utvecklingen. Flertaliga 
tillfällen till uttalanden via remisser erbjöds uppenbarligen. Och det var i 
samband härmed, som förbundet agerade. Kampen för gemensamma måltids
timmar kan ha varit lika mycket en kamp för att hjälpa husmödrarna som 
mindre en strävan för familjens och hemmets bästa. Det förefaller sannolikt, 
att SHR/HHS' agerande på det familjepolitiska området initierades av åtgär
der från de styrandes sida. Att man helt enkelt behövde husmödrarnas åsik
ter och erfarenheter samt att man ansåg detta vara ett område, som husmöd
rarna inte bara av tradition fått vara med och bestämma över utan också gär-

1 Yttrande till 1940 års skolutredning, HHS' arkiv 

2 SOU 1945:47, Betänkande om skolmåltiderna avgivet av 1941 års befolkningsut
redning 

3 Handlingar i HHS' arkiv 

4 50 år för hem och samhälle s. III 

5 Handlingar i Östersunds husmodersförenings arkiv 

6 Protokoll och verksamhetsberättelser 
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na fortsättningsvis kunde få ta ansvar för. Samma tendens gjorde sig märkbar 
i samband med abortfrågan. 

Innan HHS yttrade sig angående rätten till abort företogs en omfattande 
enkät bland medlemmarna. Senare erhöll förbundet statligt anslag för att 
sprida information om den nya abortlagstiftningen. En kurs anordnades då 
bl.a. för utbildning av informatörer rörande förebyggande åtgärder och sam
levnadsfrågor.1 

Under det att riksförbundet i motsats till lokalföreningarna ägnade såda
na övergripande frågor som familjepolitiken speciell uppmärksamhet, ägnade 
sig de sistnämnda — i enlighet med handlingsprogrammet — mer a åt lokala, 
praktiska ting såsom det egna samhällets sätt att sköta sina uppgifter. 

S a m h ä l l e t s  p r a k t i s k a  o c h  h y g i e n i s k a  
f ö r h å l l a n d e n  o c h  i n s t i t u t i o n e r  

Som redan nämnts sysslade SHR under 20—talet fr.a. med information be
träffande hushållsmaskiner, redskap och heminredning. Senare — 1944 — an
modades SHR att, som enda svenska organisation, ingå som medlem i den in
ternationella kommittén för Rationell organisation, CIOS. En stående kom
mitté för rationaliseringsfrågor tillsattes 1947. Förbundet hade då sedan fö
regående år varit representerat i kommittén för det statliga betänkandet Kva
litetsforskning och konsumentupplysning. I sitt yttrande över detta betän
kande tillstyrkte SHR inrättandet av en varumärkningsnämnd, vilken sedan 
resulterade i varudeklarationsnämnden. 

1940—talets krisår och allt större brist på arbetskraft i hemmen föranled
de förbundet att i hög grad inrikta sig på att få till stånd forskning på hemar
betsområdet samt en ökad rationalisering.2 

Vid Nordens Husmodersförbunds möte 1950 talade Signe Silow om Hus
mödrarna och varumarknaden. Man beslöt då, att varje land skulle studera 
förhållandena på hemmaplan samt avlägga rapport vid nästa sammankomst. 
Vid landsmötet året därpå visades filmen Så vill vi konsumenter ha det och 
året därpå diskuterades konsumentens problem. En medlem av förbundet 
planerade Årets lantkök och en fond för hemforskning inrättades, vilken se
nare användes för att genomföra en marknadsundersökning rörande tvättma
skiner. 

Två år senare hölls en kurs Konsumenten i centrum — rad io, film och 
press i upplysningens tjänst. 1955 skyltade förbundet med föredömliga varor 
samt anordnade konsumentkursen Köparen och varudistributionen, varvid 
man bl.a. diskuterade rabatter, återbäring och storköp, glesbygdsproblem 

1 60 år för hem och samhälle s. 6 f 

2 60 år för hem och samhälle s. 2 f 
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och informativ reklam. Följden härav blev tillsättandet av en annonsbedöm-
ningskommitté.1 Förbundet gav också Institutet för marknadsundersökningar 
anvisning på husmödrar, villiga att utprova produkter hemma. Man deltog i 
Textil informations undersökning av konsumentens inställning till den textila 
varani Vid Elmiamässan 1964 fortsatte SHR sin konsumentupplysande 
verksamhet med Köparen frågar — säl jaren svarar.3 1965 uttalade sig för
bundet rörande affärstider, konkurrensbegränsning och engångsemballage. 
1969 ordnades debatten Pris och prestation tillsammans med köpmannaorga
nisationerna med diskussioner kring glesbygdsservice, de gamlas och handi
kappades köpsituation, förpackningar, sortiment och reklam.4 Förbundet 
yttrade sig beträffande förslag till en ny köplag, konsumentupplysning om 
försäkringar, varudeklaration, livsmedelskontroll samt angående den kommu
nala konsumentpolitiska verksamheten.5 Boendeservice och boendemiljö de
batterades 1969 med företrädare för bostadsföretag, byggnadsforskningen, 
statens planverk, familjerådgivare och låneinstitutioner. Året därpå yttrade 
sig förbundet vidare över bostadsstyrelsens nya riktlinjer God bostad samt 
betänkandet Boendeservice 7.6 

Under två decennier arbetade uppenbarligen förbundet som någon sorts 
konsumentorganisation. Det var husmödrarnas roll som hemmets inköpare, 
man framförallt betonade. Borta var tydligen barn, familj och husmoderns e-
gen person. Oavsett vem, som vann mest på samarbetet på konsumtionsvaru
området — hu smödrarna och deras familjer eller handelns organisationer — 
bör dock SHR/HHS i allra högsta grad ha levt upp till den målsättning Eleo-
nor Lilliehöök bl.a. formulerade, nämligen att bli ledare av produktionen 
genom att bestämma, vilka varor som skulle få avsättning. 

Parallellt härmed togs emellertid en del samhällsproblem upp såsom tra
fikfrågor, mellanölsproblemet samt den ökade fritiden och dess konsekven
ser. Miljövård blev också ett viktigt inslag i verksamhetbn. 

Landsmötet 1965 behandlade miljö— och samhällsplanering. Vid en in
ternationell kongress i Dublin samma år hemställde man om, att biocidfrågan 
måtte uppmärksammas. Landsmötet 1967 behandlade problemet med den ö-
kade miljöförstöringen och under Europeiska naturvårdsåret, 1970, framför
des åtskilliga krav i fråga om användandet av gifter i livsmedel, rörande ^ 
skärpt kontroll av restsubstanser i importerade livsmedel, skyldighet att kon
trollera och deklarera kemikalietillsatser i livsmedel etc. 

1 50 år för hem och samhälle s. VII 

2 Fortsättning på de första 25 åren s. 17 

3 50 år för hem och samhälle s. V 

4 60 år för hem och samhälle s. 9 

5 Handlingar i HHS' arkiv 

6 60 år för hem och samhälle s. 6 
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Vid ACWW:s kongress i Oslo, 1971, antogs en resolution om en global 
kraftsamling mot miljöförstöringen. Resolutionen tillställdes 1972 års mil
jövårdskonferens i Stockholm. Samma år startade förbundet kampanjen Vår
da livet. Man fortsatte att kräva åtgärder på miljöområdet och tog bl.a. initi
ativ till att försöka förmå kommunerna att ställa kolonilotter till förfogande 
för s.k. miljövänlig odling.1 

Emellertid märks inga tecken på att andra organisationer vänt sig till 
HHS i frågor rörande miljön, vare sig för att få råd eller för att ta reda på vad 
husmödrarna ansåg. Detta var heller inte problem, som husmödrarna kunde 
tänkas vara speciella experter på; samtidigt var andra företrädare för miljö
krav mer utåtriktade och högröstade. Dessutom var naturligtvis husmödrar
nas krav obekväma för landets ekonomiska intressen. Under sådana förhål
landen var det tydligen svårt att finna lyssnare. 

Deltog då förbundet inte alls i något »kvinnosaksarbete» under dessa år? 
HHS arrangerade visserligen tillsammans med FBF och YKR ett semina

rium 1971 under rubriken »Försörjningspliktig eller försörjd».2 Remissytt
rande avgavs vidare till inrikesdepartementet över förslag till arbetsmarknads
politiska åtgärder, vilka framlagts av Delegationen för jämställdhet mellan 
män och kvinnor. Förbundet deltog också i stockholmsdelegationens demon
stration Kvinnor kan. Inför 1973 års Fri— och rättighetsutredning yrkade 
förbundet på, att det måtte stadgas, att all diskriminering på grund av kön 
var olaglig. Men på detta område framstår inte HHS som en aktiv, initiativ
rik part. Mera som en passiv medföljare. 

Verksamheten i riksförbundet fr.o.m. 50—talets början intresserade, som 
tidigare framgått, inte medlemmarna i Östersunds husmodersförening. Vad 
förmådde då egentligen inspirera dem mest? At vad ägnade de sin tid och si
na krafter? 

östersundsföreningens första åtgärd blev anställandet av en hemsyster. 
Verksamheten pågick sedan fram till 1946. Vid det laget hade man fyra hem
systrar. Eftersom emellertid en femte hemsyster då ansågs behövlig, något 
som skulle göra verksamheten alltför ekonomiskt och administrativt be
tungande, begärde man att staden skulle överta denna. Hemsysterverksamhet 
bedrevs även av föreningarna i Bräcke, Norderåsen och Strömsund. De 
medel östersundsföreningen använt för hemsysterverksamhet avsattes mellan 
1946 och 1963 till sjukvaktsverksamhet. Senare bedrevs fotvård. Initiativet 
till och handhavandet av hemsysterverksamheten innebar uppenbarligen, att 
föreningen tillgodosåg ett latent behov, påvisade dess existens samt såsmå-
ningom förmådde de styrande att driva en hemsysterinstitution. Därmed bi
drog man till en utökad och förbättrad samhällsservice. 

Under första åren arbetade föreningen i stort sett med samma saker som 
riksförbundet. Man ordnade en hemutställning, demonstrerade olika produk-

1 60 år för hem och samhälle s. 5 f 

2 Ses. 113 

3 60 år för hem och samhälle s. 6 ff 
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ter såsom el—apparatur och hushållsmaskiner samt deltog i förbundets mäs
sor i Blå Hallen i Stockholm.1 Intresset för varudistribution, priser och varor
nas kvalitet tilltog i slutet av 30—talet. I ett yttrande till drätselkammaren 
1939 rörande torghandeln i staden betonade sålunda föreningen risken för, 
att en inskränkning i torghandeln kunde komma att innebära minskad varu-
tillförsel. Man deltog i en mjölkpropaganda, genomförde en drive gentemot 
den florerande hamstringsvågen och anhöll i en skrivelse till Östersunds Koo
perativa Handelsförening, Östersunds Köpmannaförening samt Östersunds 
Handels— och Industriidkarförening om hjälp med att sätta stopp för speku
lations— och lagringsköpen av livsmedel. I en motion till landsmötet 1943 
framhöll föreningen önskvärdheten av riktpriser på mjöl och socker samt bad 
SHR förhöra sig om möjligheterna till höjda priser på mjölk, ägg och fläsk, 
för att mer av dessa varor skulle komma ut på marknaden. I en skrivelse till 
Kristidsstyrelsen påtalades mjölkens försämrade kvalitet och inför Jämtlands 
Mejeriförening uttalade man sig om mjölk— och gräddförpackningar. På be
gäran från SHR gjordes ett uttalande till 1947 års Fiskindustrikommitté rö
rande behovet av fiskkonserver. 

Man stödde en begäran från Socialdemokratiska Kvinnoklubben om sön-
dagsstängda mjölkaffärer men ställde sig ett tiotal år senare positiv till kvälls-
öppna affärer. En skrivelse till Hälsovårdsnämnden resulterade i ett anslag i 
saluhallen med förbud mot att medföra hundar in i lokalen. Senare påtalades 
de förhållanden, som rådde i saluhallens entré.^ 

I Medlemsbladet nr 5 1937 propagerade SHR — som ett första steg i 
tvättarbetets rationalisering — fö r kollektiva tvättstugor. Östersunds Social
demokratiska Kvinnoklubb motionerade 1945 i stadsfullmäktige om uppfö
rande av en kommunal tvättstuga. Husmodersföreningen gav då motionen 
sitt stöd. Dessutom tillsatte man en kommitté med uppgift att studera frå
gan. 1951 tog så föreningen initiativ till ett offentligt möte med temat »Skall 
Östersund kunna få en maskinell tvättstuga?» Samtliga kvinnoföreningar i 
staden inbjöds. Senare uppmanades föreningens medlemmar att teckna för
handsandelar i tvättstugan. 1953 motionerade föreningen själv om uppföran
det av en andels tvätts tuga.3 Hela saken förföll emellertid, när det visade sig, 
att staden lämnat KF ett räntefritt lån på 200 000 kronor för byggandet av 
en tvättinrättning. Husmodersföreningen konstaterade med viss bitterhet, att 
denna huvudsakligen var avsedd för inlämningstvätt och fortsatte att verka 

1 Första julmässan arrangerades 1928 och upprepades sedan 1929, 1931, 1933 och 
1935. Syftet var att bevara gamla julseder. Den visade sig även bidra till höjda 
krav på julfirandet ur etisk och estetisk synpunkt samt ökade krav på inhemska 
julprydnader. Därigenom stimulerade den hemslöjden och bidrog till att levande
göra muséernas samlingar. (De första 25 åren s. 9 f) 

2 Mötesprotokoll 

3 Stadsfullmäktigeprotokoll av den 28/10 1943 samt 1945, 1946, 1953 och 
16/4 1957 
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för en tvättstuga i stadens centrala delar.1 

Föreningen upprättade också en sy— och vävstuga samt en skobytes-
central. Tidigare hade man lånat ut täckbågar, stickmaskiner etc. Förening
en engagerade sig också i riksförbundets strävan att få till stånd flera hem
konsulenter och beslöt bl.a. 1956 att arbeta för, att Östersund skulle få en 
egen sådan. Däremot hjälpte man inte riksförbundet med en utredning i sam
band med frågan om hemarbetets rationalisering. Bidrag lämnades dock till 
Hemmens Forskningsinstitut. 

Liksom förbundet tog man under senare år upp en del trafikfrågor me
dan miljövårdsfrågorna ej föreföll särskilt intressanta. Kontakt togs dock 
med kommunen rörande återvinning av avfall, och i föredrag behandlade 
man tvättmedel samt kommunens vatten— och avloppsfråga. Inte heller kon
sumentproblem föreföll att engagera medlemmarna. Under senare decennier 
motionerade man inför landsmötet endast tre gånger och då handlade det om 
barnmisshandel, undersökning av fågelfrö, innan detta importerades, samt 
speciella hundkupéer på tågen.2 

Under sina första år arbetade således föreningen efter riksförbundets rikt
linjer. Man försökte förbättra lokala förhållanden genom att verka för hem
systrar, hemkonsulenter, kommunal tvättstuga, sy— och vävstugor o.s.v. Men 
man deltog ej i eller hjälpte till med SHR:s utredningsarbete. 

Från och med krigsutbrottet kom även östersundsföreningen att fungera 
som en konsumentorganisation. Man tillvaratog köparens intressen men även 
säljarens. Detta var ganska naturligt med tanke på medlemmarnas starka an
knytning till stadens affärskretsar. Bl.a. kände nog husmödrarna, att det 
fanns möjligheter att påverka utvecklingen via sina näringskontakter. När kri
get sedan tog slut tycks också aktiviteten i föreningen — åtminstone den ut
åtriktade — ha upphört i det närmaste.3 Enligt ett uttalande funderade öster
sundshusmödrarna över »vad det egentligen var, som riksförbundet höll på 
med där uppe».4 Det bestående intrycket är, att föreningen vid det laget spe
lat ut sin roll, totalt saknade mål. Hur förhöll det sig i detta avseende med de 
övriga lokalföreningarna? 

Strömsundsföreningen tog också initiativ till en kommunal tvättstuga 
och inrättade en sy— o ch vävstuga. Sy— och vävstugor var även av centralt 
intresse för föreningarna i Bispgården, Bräcke, Fors, Handöl, Offerdal, Ovi
ken, Stavre, Vemdalen, Ytterhogdal och Ånn, medan åreföreningen arbetade 
för en tvättstuga och bidrog med 7 000 kronor för detta ändamål. 

Strömsundsföreningen samarbetade vidare med kristidsnämnden, ordna
de i samband med byggandet av ett egnahemsområde ett offentligt möte med 

1 Årsberättelser 

2 Protokoll och verksamhetsberättelser 

3 Protokoll och verksamhetsberättelser 

4 Intervju med Amanda Eliasson 
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rubriken »Hur man planerar och sköter en prydnads— och nyttoträdgård», 
sände en skrivelse till industrinämnden rörande skyltar på industrierna, till 
hälsovårdsnämnden rörande tomgångskörning samt arrangerandet av en städ-
vecka och till kommunen angående en simbassäng. Föreningen anordnade 
också en offentlig miljödebatt. Hos länsförbundet motionerade man om på
skrift på medicinförpackningar. Motionen vidarebefordrades till Socialstyrel
sen och Sveriges Läkarförbund. 

Vidare gjordes en framställan till kommunen om, att Kyrkparken måtte 
bevaras. Man gick ut med namnlistor och lyckades förhindra, att en väg 
drogs genom parken. 1970 ordnades ett demonstrationståg för inlandets be
varande. 

Under alla år besökte man sjuka och gamla på ålderdomshem, något som 
var gemensamt för alla föreningar i länet utan undantag så gott som. 

Rätansföreningen begärde stöd för anordnandet av en souvenir— och 
hemslöjdstävling, drev en kampanj för bättre TV—utsändningar samt lade ut 
listor för kritik av rådande mottagningsförhållanden. Hos landstinget begärde 
man, att gamla personer samt blivande mödrar skulle få direktkontakt med 
distriktssköterska och barnmorska. Listor utlades på offentliga platser som 
ett led i strävan att få behålla läkaren på orten, och föreningen tillskrev sig 
äran av, att så blev fallet. Vidare begärde föreningen avgiftsfria telefonsamtal 
till kommunala instanser. Föreningen studerade också fältbiologernas och 
miljövårdsgruppernas redogörelser beträffande milj ovänlig tvätt. 

I fråga om övriga lokalföreningar gäller att Bispfors ägnade sig mycket åt 
nykterhetsproblem; Bispgården anordnade en souvenirtävling, liksom Rätan 
gjort; brunfloföreningen skrev till kommunen och anhöll om mark till kolo
nilotter, om renovering av distriktssköterskans mottagning och anslagstavlor 
inom kommunen. Bräckes husmodersförening arrangerade Aktiv Hushåll
nings demonstration av barnkläder samt en utställning av hushållsredskap, 
skrev 1970 till landstinget angående ett långvårdssjukhus samt med en upp
maning att påskynda byggandet av en tvåläkarstation. Man uttalade sig be
träffande Medborgarhuset och Folkets Park samt skänkte en brudkrona 
till kyrkan. Även övriga lokalföreningar skänkte föremål till kyrkan och man 
bjöd ofta på kyrkkaffe. Duvedsföreningen skrev till kommunen angående 
byggnadsplanen för samhället och uppdelning av sopor, till trafiksäkerhets
kommittén angående en farlig vägkorsning, till sociala centralnämnden röran
de ålderdomshemmets ombyggnad, till kommunen om en kommunal kon
sumentkommitté samt till Konsum Jämtland i fråga om brödförsäljningen. 
Funäsdalens förening påtalade behovet av ett övergångsställe, Fors' verkade 
för Turisthotellets bevarande, Handöls betonade behovet av täckta dressiner 
för läkare, distriktssköterskor och barnmorskor, uppvaktade landshövdingen 
m.fl. om vägfrågan Ann—Enafors och skrev till SJ angående veckoslutsbiljet
ter. Föreningen bidrog också till vägbelysning, något som även föreningarna i 
Norderåsen, Ann och Are gjorde. Häggenås husmodersförening inköpte en 
värmelampa till distriktssköterskans mottagning, Norderåsens sände en skri
velse till kommunen angående skolbarnsbespisning och till idrottsföreningen 
om anläggandet av en badplats, Offerdals skrev till kommunen angående ett 
planerat långvårdssjukhus i Krokom, Storliens skrev till fritidsnämnden rö
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rande en badanläggning samt lämnade bidrag till skidklubben och ålderdoms
hemmet, Tåsjös begärde fartbegränsning, Ytterbergsbyns ville ha fotvården 
flyttad från Sveg till den egna orten samt ordnade arbetsaftnar till förmån 
för Bygdegården. Föreningen i Ann anhöll om pappers— och glasinsamling, 
gratis tillgång till kommunens protokoll på biblioteket och uttalade sig rö
rande service till pensionärer.1 

Lokalföreningarna drev tydligen en likartad verksamhet samt följde i hög 
grad de riktlinjer riksförbundet dragit upp. Man verkade för den egna byg
dens mera praktiska förhållanden. Det handlade inte om något ideologiskt ar
bete. Till skillnad mot föreningen i Östersund förefaller man också ha kunnat 
behålla sitt engagemang. Som tidigare framhållits torde detta kunna bero på, 
att frågorna kändes mera näraliggande och angelägna samt att man trodde sig 
om att verkligen kunna påverka utvecklingen tack vare nära kontaktvägar till 
de styrande, samtidigt som de, som fick försämrade kontaktvägar till makt
havarna, fick något nytt att kämpa för, bl.a. bibehållen samhällsservice i den 
egna bygden. 

Länsförbundet å sin sida arbetade under sina första år, d.v.s. krigsåren, 
med besparingsåtgärder. Senare medverkade man i riksförbundets konsu
mentpolitiska arbete och slutligen miljövårdsarbetet. Det kom därför att föl
ja upp riksförbundets arbete regionalt medan i stort sett bara strömsunds-
och rätansföreningarna kom att göra detta på lokal nivå. 

Föreningarna vände sig också i skrivelser till kommunen för att få igenom 
sina önskemål och krav. Försökte man å andra sidan att få någon egen repre
sentation i kommunala organ av skilda slag? 

R e p r e s e n t a t i o n e n  

SHR försökte inför valen aktivera lokalföreningarna och intressera dem för 
lokal representation i styrelser och nämnder. 1937 undertecknade förbundet 
ett upprop, som FBF skickade ut och i vilket man uppmanade kvinnorna att 
gå in i ett parti och rösta. 1942 uppmanade SHR föreningarna att återuppta 
kontakterna med övriga kvinnoorganisationer inför höstens val samt över
sände kampanjmaterial från Kommittén för ökad Kvinnorepresentation. 
Detta upprepades 1944 och 1946.2 SHR uppmanade också länsförbunden 
att upprätta listor över kvinnor lämpade för offentliga uppdrag. 

östersundsföreningen överlät till FBF—kretsen att ta initiativet på riks
nivån men engagerade sig till skillnad mot FBF i hög grad beträffande den 
kommunala representationen. (Tabell 18) Föreningarna ute i bygderna var 
också måna om den kommunala representationen enligt länsförbundets sam-

1 Föreningsprotokoll samt länsförbundets protokoll och verksamhetsberättelser 

2 Jnifr s. 91 f 
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manställning. (Tabell 19)1 

Husmodersföreningarnas medlemmar bör på detta sätt ha utövat ett på
fallande inflytande över kommunalpolitiken. Det är i detta sammanhang oin
tressant, huruvida de fanns med i nämnder och styrelser i egenskap av hus
modersföreningens representant eller ej. Det faktum, att de deltog, bevakade 
och gav uttryck för sina ståndpunkter möjliggjorde ett förmedlande till de 
styrande av husmodersrörelsens åsikter. 

Så länge husmödrarna fanns med i politiken fick de mycket riktigt tjänst
göra som »samhällets mödrar». Men medan framgångarna för FBF och dess 
strävan mot rikspolitisk representation lät vänta på sig, fick synbarligen 
kvinnorna under de första decennierna av verksamheten större framgångar lo
kalt. Vad kan detta ha berott på? Berodde det på en obenägenhet från män
nens sida att släppa ifrån sig sina riksdagsuppdrag? Eller fanns det orsaker 
och motiv bland kvinnorna själva, vilka fr.a. avgjorde denna utveckling? 

En avgörande faktor var med allra största sannolikhet kvinnornas sociala 
situation. Så till exempel torde kvinnornas ställning i hem, familj och samhäl
le ha omöjliggjort för dem, att för längre eller kortare tid lämna hemmet för 
att syssla med rikspolitik i Stockholm. Kommunalpolitik däremot kunde 
man syssla med på »hemmaplan» och på deltid. Här var också frågorna mind
re övergripande och komplexa. Samma orsaker kan ha legat bakom kvinnor
nas sorti ur kommunala organ i samband med kommunsammanslagningen, 
vilken ju blev en realitet i enlighet med alla farhågor (tabell 18).2 Detta be
rodde sannolikt inte enbart på den position kvinnorna hade i de politiska or
ganen, utan också på att den kommunala politiken blev mer komplicerad 
och tidskrävande, något av en heltidssysselsättning. 

Samtidigt hade nu också kvinnorna som regel en yrkesroll, som måste 
klaras av. Med ett hemarbete, som visserligen minskat i omfattning men sam
tidigt ersatts av en omfattande inköpsverksamhet, plus ett förvärvsarbete 
blev det helt enkelt mycket svårt att också hinna läsa in sig på politiska frå
gor och delta i sammanträden. En ökad kvinnlig representation fordrade där
för förmodligen mindre en attitydförändring hos männen men desto mer en 
ändring av kvinnornas sociala situation. En samhällsförändring med andra 
ord. 

1 

2 

Protokoll och verksamhetsberättelser 

Gustafsson: Local government reform in Sweden s. 73 ff 
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11 K R I G S I N S A T S E R  

Medan FBF i hög grad ägnade sig åt att hjälpa Finland inriktade sig Öster
sunds Husmodersförening på att bistå Norge. 

Den största insatsen gjorde förmodligen FBF—kretsen i samband med 
omhändertagandet av fadderbarn. 1941 ordnade man hem till 235 och 1942 
för 565 barn.1 Man anordnade vidare offentliga möten för »finska lottors be
klädnad», insamlade pengar till finska »Jaktplansfonden» och till Östersunds 
finska fadderort Kajana. Kretsen arbetade också mycket till förmån för luft
skyddet och värvade bland annat 640 medlemmar till Luftskyddsföreningen. 
Arbetsaftnar anordnades för tillverkning av förbandsartiklar, föredrag hölls 
om beredskap och luftskydd och man försökte ordna luftskyddskurser. Garn 
överlämnades till skolflickor, för att dessa skulle sticka åt neutralitetsvakten. 
Man framställde babyutstyrslar samt deltog i Rädda Barnens, Europahjälpens 
m.fl. insamlingar.2 

Medan FBF—medlemmarna sålunda engagerade sig mera direkt i försva
ret, något som kanske var naturligt med tanke på deras starka anknytning till 
det militära via sina äkta män samt den mera högerbetonade inställningen 
överhuvud taget, kom husmödrarna att mera arbeta för civilbefolkningen. 
Vid krigsutbrottet erbjöd sig dock SHR att svara för framställningen av 
20 000 par strumpor för försvarets räkning. Under 1940 insamlades 4 500 
kronor till Finland. Lokalföreningarna insamlade 12 000 kronor åt Norge 
samt överlämnade möbler och husgeråd till ett värde av 3 500 kronor och för 
1 000 kronor symaskiner. Finland fick 3 550 kronor för inköp av livsmedel 
och 3 200 kronor till husgeråd och bolstervar. Med lokalföreningarnas hjälp 
framställdes 20 000 babyutstyrslar till Norge och Finland samt insamlades 
15 000 kronor till Norgehjälpen. Även SHR deltog i alla riksomfattande in
samlingar via andra organisationer. 

I fråga om hjälpverksamhet av skilda slag har det funnits en påtaglig skill
nad mellan FBF och SHR/HHS såtillvida som FBF—kretsen oftast samlat in 
pengar eller arrangerat teaterföreställningar, under det att husmödrarna ofta 
bidrog med material samt nedlade mycket eget arbete på att tillverka alster 
för försäljning. Tigga fick husmödrarna inte enligt SHR:s direktiv.3 Så t.ex. 
ordnade FBF en fest för att få medel till stipendiefonden.4 Senare anhöll 
man hos »vissa personer» om bidrag till denna.5 Vidare beslöt man försöka 

1 I Fredrika Bremers spår s. 79 

2 Kretsmötesprotokoll 

3 Ses. 146 

4 Kretsmötesprotokoll av den 11/10 1932 

5 Styrelseprotokoll av den 8/9 1937 
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intressera ungdomar att sälja böcker till förmån för värnlösa barn1 och under 
beredskapen skänkte man garn till flickor i realskolan, för att dessa skulle 
sticka åt de värnpliktiga etc.2 

Östersunds husmodersförening hjälpte till i SHR:s samtliga åtaganden 
samt stickade bl.a. 200 par vantar samt knäskydd, gevärsvantar, muddar, 
halsskydd o.s.v. En »Finlandsbod» inbringade 2 000 kronor till Finlands 
Marthor. Men fr.a. hjälpte husmödrarna sina närmaste grannar — trönderna. 
Man ordnade Norgeaftnar och en Norgebod, tog upp kollekt för norska skol
bespisningar samt smugglade med hjälp av provinsialläkaren i Gäddede, dok
tor Hummel, över gåvor till Norge.3 Senare insamlades via försäljningar av 
själv till verkade alster 4 305 kronor till Norge. Föreningen deltog också i in
samlandet av husgeråd, sockerkuponger och babykläder till såväl Norge som 
Finland samt hade ett norskt, finskt, danskt respektive svenskt fadderbarn 
fram till 1952. För Europas barns räkning syddes 25 uppsättningar byxor 
och jackor. Vidare lämnade föreningen bidrag till Polen, till omskolning av 
tyska flickor, till ett barnsjukhus i Tyskland, Östersunds finska vänort och al
la välgörande organisationer. Föreningen var också synnerligen aktiv inom 
Kvinnornas Beredskapskommitté och deltog i insamlandet av lump, kläder, 
skrot och husgeråd samt anordnade en systuga, skobytescentral, daghem, 
barnkrubba samt härbärgen. Med arbetsförmedlingen samverkade man i för
söken att anskaffa skördehjälp. 

övriga lokalföreningar arbetade på samma sätt som östersundsförening
en. 

I fråga om husmödrarna förefaller denna tid ha varit högst engagerande. 
Det handlade också om arbetsuppgifter, som man behärskade, om områden 
inom vilka man kunde känna sig verkligt nyttig. Om kvinnorna i och med 
detta inte fick något större samhällsinflytande så bör åtminstone deras själv
känsla ha ökat, samtidigt som de fick uppleva en stimulerande arbetsgemen
skap och samvaro. Under krigsåren gjorde man i stort sett gemensam sak med 
respektive riksförbund. Man följde lokalt upp förbundets intentioner. Hur 
förhöll det sig då i detta avseende under andra tidsperioder? Lyssnade med
lemmarna till signaler uppifrån och brydde sig å andra sidan riksförbundet 
om vad man tyckte nere i föreningarna? Arbetade man med samma saker? 

1 

2 

3 

Styrelseprotokoll av den 7/2 1944 

Styrelseprotokoll av den 26/1 1940 

Intervju med Doris Lekänder 
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12 S A M S P E L  C E N T R A L T  -  L O K A L T  

F r e d r i k a  —  B r e m e r f ö r b u n d e t  

Under första tiden ordnades allmänt möte, vilket i sin tur valde en styrelse 
för två år, som sedan skötte allt från Stockholms horisont fram till nästa all
männa möte.1 

Esseides mål var ett förbund, som grenade ut sig över hela landet, en för
bundsbyrå i huvudstaden samt ett pressorgan.2 Första åren hade FBF ombud 
ute i landet. 1905 fick dessa rätten, att var och en på sin ort, ändra ombuds-
mannaskapet till förbundskretsar.3 Kretsarna fick utse en representant per 
påbörjat femtiotal medlemmar till förbundsmötet. Enligt 1944 års stadga val
des vid detta möte en styrelse för tre år bestående av sexton ledamöter, varav 
nio skulle vara bosatta ute i landsorten. FU skötte löpande ärenden men 
måste i viktiga frågor underrätta styrelsen, i principfrågor även kretsarna. 

Ytterligare decentralisering av inflytandet kom i o.m. 1967 års stadga, 
genom att förbundsstyrelsen berövades sin beslutanderätt. Besluten skulle tas 
av kretsrepresentanterna; ombud och övriga mötesdeltagare hade bara yttran
de— och förslagsrätt. 

I början bestämde förbundsstyrelsen när och hur ofta sammanträden 
skulle hållas. 1956 års stadga föreskrev ett minimiantal på tre och 1967 års 
stadga minst fem möten per år. Dessutom ålades förbundsstyrelsen att minst 
vart annat år sammankalla kretsarnas ordförande eller annan representant till 
ett funktionärsmöte med rådgivande status. 

Kretsarnas uppgift var att ta lokala initiativ inom förbundets verksam
hetsram. Riksförbundet var sedan i sin tur anslutet till ICW via Svenska Kvin
nors Nationalförbund. ICW hade konsultativ ställning inom ECOSOC och 
dess olika kommissioner.4 FBF—medlemmarna kunde således göra sin röst 
hörd på det internationella planet. 

Helhetsintrycket är, att riksförbundet inte gjorde några större ansatser 
för att upprätthålla kontakten med kretsarna. När östersundskretsen under 
ett par decennier i viss mån isolerade sig, kom inta nämnvärda påstötningar 

1 I Fredrika Bremers spår s. 159 f 

2 Hertha nr 1 1960 s. 21; Tidskrift för hemmet efterträddes 1885 av Dagny, som blev 
både FBF:s och rösträttsrörelsens organ. Från 1914 till 1925 utgavs sedan 
Hertha 2 ggr/månad. Sistnämnda år beslöt man, att Hertha skulle gå ut i egen
skap av medlemsblad. (Hertha nr 10 1932 s. 232) 

3 Antalet kretsar var 1920 8 (Malmö—Lund delad 1910), 1930 34, 1938 44, 1944 
80 (mycket p.g.a. Hanna Rydhs insatser, I Fredrika Bremers spår s. 74 f), 1945 
81, 1950 80, 1955 80, 1960 79, 1965 79, 1970 76 och 1975 74 (Årsberättelser). 

4 Jmfrs. 147, HHS 
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uppifrån. Från början utgick så gott som alla signaler från Stockholm. Visser
ligen påstod Lydia Wahlström, att kretsarna var mycket självständiga i sin 
verksamhet. De hade egna styrelser och ofta »ägna de sitt intresse åt någon 
för orten gagnelig verksamhet ...»1 Men i östersundskretsen var det under 
Hanna Rydhs tid hon som styrde och ställde med det mesta. Hanna Rydh 
hämtade uppenbarligen impulser från Stockholm och försökte få medlem
marna att omsätta dessa på det lokala planet. Men medlemmarna var tydligen 
föga aktiva. Senare lyssnade kretsen knappast till signaler uppifrån. Detta var 
dock snarare utslag av passivitet än tecken på självständighet. Såsmåningom 
tog emellertid kretsen hand om initiativet. 1968 beslöt man t.ex. att före 
förbundsmöten anordna en diskussion kring motioner för att på så sätt stär
ka kontakten med förbundet. När ett nytt handlingsprogram skulle utarbetas 
1970 sände kretsen en representant till konferensen samt föreslog att förbun
det skulle skicka ut det preliminära programmet till föreningarna. Kretsen 
anordnade sedan ett offentligt möte med diskussion rörande programmet 
samt tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att penetrera frågan. Vid förbunds
mötet 1973 motionerade kretsen om, att förbundsstyrelsens förslag skulle 
sändas ut, så att kretsarna fick tillfälle att diskutera och yttra sig, innan för
bundet tog definitiv ställning. Aret därpå motionerade kretsen om, att intres
serade kretsar skulle få bilda arbetsgrupper för utformandet av remissvar.2 

H u s m o d e r s f ö r b u n d e t  

Lokalföreningarna sände ett ombud med suppleant per påbörjat hundratal 
medlemmar till landsmötet, som till att börja med hölls varje år, sedan vart
annat och slutligen vart tredje. Ombuden vid landsmötet valde en ordförande 
för fyra år samt elva ledamöter. Efter 1943 valde landsmötesombuden endast 
ordförande och fyra ledamöter. I övrigt skulle Centralstyrelsen bestå av en 
representant med suppleant från varje länsförbund.3 Därmed försköts mak
ten,! motsats till vad som hände inom FBF, från den lokala organisationen 
och i detta fall över till den regionala nivån. Länsförbundets representant i 
CS utsågs visserligen av lokalföreningarna vid länsförbundsmötet samt hade 
endast yttrande— och förslagsrätt. Efter 1959 övertog också länsförbunden 
från lokalavdelningarna rätten att arrangera landsmöten.4 

Vid landsmötet drogs riktlinjerna upp för den kommande verksamheten 

1 Wahlström: Den svenska kvinnorörelsen s. 43 

2 Kretsmötesprotokoll 

3 Stadgar av 1928 och 1943 

4 50 år för hem och samhälle s. XI 

145 



och det framhölls för föreningarna, att de hade att fullfölja dessa intentio
ner.1 SHR framhöll vikten av att ha ett riksförbund, »som har alla trådarna i 
sin hand och från vilket impulserna i arbetet kommer.»2 

I Medlemsbladet ägnades särskilt utrymme åt rapporter från de olika för
eningarna för att sprida initiativ och idéer. Världsförbundets tidning, The 
Country—woman, föreslog även utbyte av program mellan olika länder.3 

Förbundet föreskrev i detalj tillvägagångssättet vid bildandet av nya före
ningar, tillhandahöll förslag på annons och artiklar i pressen, lista över mate
riel, som behövdes vid föreningens första offentliga möte samt beskrev ingå
ende förbundets målsättning. Man angav vidare hur ofta möten skulle hållas, 
vad som skulle behandlas, hur motioner och skrivelser skulle handhas, sam
hället granskas och samhällsfrågor följas upp. Man fick inte tigga ihop tom-
bolavinster, utan dessa skulle tillverkas av medlemmarna själva. När förbun
det tillsatte en kommitté, skulle den lokala föreningen tillsätta en motsva
rande. En eller flera gånger i månaden kom cirkulärskrivelser från förbundet 
med uppmaning att göra än det ena, än det andra. Det förelåg således en up
penbar strävan från förbundets sida att likrikta verksamheten och tillse, att 
föreningarna höll sig på den rätta vägen. De utförliga direktiven kan dock ha 
varit påkallade — åtminstone under de första åren — i beaktande av husmöd
rarnas bristande föreningsteknik och samhälls orientering. 

Ytterligare en omständighet var ägnad att öka den centrala styrningen in
om förbundet, nämligen dess ordförandestabilitet. Under sex decennier hade 
man bara sex ordförande, nämligen Agnes Palmstierna, 1919—1928, Eleonor 
Lilliehöök, 1928—1947, Gertrud Viklund, 1947—1955, Stina Engström, 
1955—1965, Margit Harward, 1965—1968 samt Gullan Brännström 1968— 
1978. Denna relativt långa tid på ordförandeposten gjorde dem sannolikt väl 
förtrogna med förbundets organisation, funktionssätt, målsättning och inte
gration i samhället och gav dem i kraft härav ett avsevärt inflytande över 
verksamheten. Enligt medlemmar i östersundsföreningen höll Eleonor Lillie
höök sin fasta hand över förbundet och såg till att husmödrarna energiskt ar
betade för förbundets syften. 

Redan från starten blev föreningarna remissinstans. SHR gavs tillfälle att 
yttra sig angående utredning av arbetsförhållandena inom det husliga yrket, 
angående frivillig avgång ur statstjänst vid giftermål, utredning om den of
fentliga arbetsförmedlingen, över bostadssociala utredningens betänkande, 
hembiträdesutredningens förslag, betänkande i näringsfrågan, barnkrubbor 
och sommarkolonier, förslag till semester, Sö:s omorganisation, förslag om 
obligatorisk hushållsundervisning för flickor, ökad utbildning i hemvård, an
ställningsvillkor inom det husliga arbetet, betänkande om underlättande av 
kvinnors arbete i de mindre lanthemmen, förslag till förbättring av bostäder 
för lantarbetare, frivillig kvinnlig arbetstjänst, gemensamma måltidstimmar, 

1 Ett arbetsår i en lokalförening 

2 Medlemsbladet nr 9 1936 s. 19 

3 Medlemsbladet nr 4 1952 s. 10 
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hemhjälpsverksamheten, undervisningsplan för barnsköterskekurs, förslag till 
ny typ av fortsättningsskola, värntjänstutbildning för skolungdom, höjt an
slag för lärarkrafter i husligt arbete, nedsättning å SJ för skolbarn från norra 
Sverige, deltidsarbete för gifta kvinnor, semester för husmödrar, hushåll
ningssällskapens organisation, överstyrelse för yrkesutbildningen, förslag till 
hembiträdeslag, social hemhjälp, statsunderstödda daghem och lekskolor.1 

Östersundsföreningen uttalade sig bl.a. om arbetsförhållandena i hemmen, 
yrkesutbildningen för husligt arbete, yttrade sig inför Befolkningsutredning
ens delegation för frågor rörande hem och familj samt angående frivillig sam
hällstjänst för kvinnlig ungdom. På det lokala planet ville stadsfullmäktige ha 
ett uttalande rörande nya butiksstängningslagen och parktantsverksamheten, 
drätselkammaren om torghandeln, tvättstugefrågan, kvällsöppet i affärerna, 
länsstyrelsen i fråga om lunchstängning av affärer etc. Man rådfrågades av 
Sveriges Handelsträdgårdsmästarförening, Fiskeriindustrikommittén, Jämt
lands läns kaninavelsförening, Svenska Telegrambyråns Marknadsundersök
ningsavdelning, av Statens Informationsstyrelse beträffande utformningen av 
husmodersprogrammen i radion,2 etc. 

Det framgår med all önskvärd tydlighet,att samhället behövde en instans, 
en expert, och därför vände sig till SHR och dess lokalföreningar. Politiker 
och myndigheter behövde dem i fråga om reformverksamheten inom områ
dena hem, familj och skola. Samtidigt trädde kommersiella intressen fram 
och drog nytta av husmödrarna för sin marknadsföring, östersundskretsen av 
FBF anlitades inte på detta sätt av myndigheterna. Riksorganisationen FBF 
tycks också ha varit mer av övervakare, påtryckare och opinionsbildare i frå
ga om kvinnospecifika problem än en instans, som myndigheter och politiker 
vände sig till för att få råd och kunskaper.3 

Med tiden — när remissfloden blev ymnigare — delegerade SHR uppgiften 
till förbundets AU. Lokalföreningarna informerades i efterhand om svaren. 
Denna rutin innebar med nödvändighet ett minskat medlemsinflytande. 

Ej heller förekom det särskilt ofta, att förbundet via enkäter förhörde sig 
om medlemmarnas åsikter. I de fall så skedde, visade å andra sidan öster
sundsföreningen inget större intresse. 

Via motioner till landsmötet kunde dock medlemmarna utöva inflytan
de. Efter att ha behandlats av CS, gick dessa ut på remiss till föreningarna, in
nan de slutbehandlades vid landsmötet. Enskilda medlemmar kunde också 
framföra sina åsikter via skrivelser till landsmötet och länsförbundsmöten. 
Förbundet i sin tur hade sedan rätt att sända en representant till ACWW:s 
VU och fem röstberättigade ombud till ACWW:s konferenser, som hölls vart 
tredje år.4 ACWW å sin sida hade av ECOSOC tillförsäkrats rådgivande status 

1 De första 25 åren s. 19 

2 Protokoll 

3 I Fredrika Bremers spår s. 46 ff 

4 Tidskriften nr 3 1954 s. 20 
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samt rätt att sända representanter till alla konferenser inom FAO och 
UNESCO.1 Detta innebar i princip, att husmödrarna kunde utöva påverkan 
via sin organisation på FN :s internationella arbete. 

Liksom ACWW bildades SHR genom en federation av redan existerande 
organisationer. Detta kan ha inneburit svårigheter, när det gällt att svetsa 
samman de olika husmodersorganisationerna. Eleonor Lilliehöök poängtera
de också vid ett tillfälle, att förbundet fått en föga lyckosam start, och att 
det dröjt åtskilliga år, innan de lokala föreningarna organisatoriskt växte in i 
förbundet.^ Under de första sju verksamhetsåren tillhörde östersundsföre
ningen överhuvud taget inte SHR. Orsaken härtill var föreningens egen svaga 
ekonomi samt riksförbundets åtaganden i samband med driften av sjuk— och 
förlossningshemmet Rönneberga gård,3 vars verksamhet allt sedan starten 
gått med förlust.4 Under dessa för SHR ekonomiskt mycket brydsamma år, 
minskade tillströmningen av föreningar parallellt med en ökning av antalet 
föreningar, vilka begärde sitt utträde. (Diagram 10) Det fanns uppenbarligen 
en viss tveksamhet rörande värdet av att tillhöra riksförbundet. Detta kan 
också förklara varför förbundet försökte hålla så hårt i föreningsverksamhe
ten. 

Samtidigt som det kan konstateras, att östersundsföreningen i början 
i hög grad anslöt sig till det gemensamma förbundsarbetet, så framgår det 
också, att föreningen i vissa avseenden gick sina egna vägar. Trots att husmo
dersföreningarna ej ansågs ha som uppgift att bedriva välgörenhet, blev bi-
dragsgivandet en allt mer dominerande del av verksamheten. Så skedde, trots 
att förbundet tillhandahöll föreningen att upphöra med välgörenheten och i 
större utsträckning bidra till förbundsfonden och Hemmets Forskningsinsti
tut. Under de femtio år undersökningen omfattar, skänkte föreningen bort 
cirka 138 000 kronor. Dessa pengar gick till hemsysterverksamhet, husmo
derssemestrar, Sjömansinstitutet, Slumsystrarna, Diakonissorna, Rädda Bar
nen, Radiohjälpen, Talboken, Länkarna, Vänskapsslanten, Dag Hammar
skjölds minnesfond, handikappinsamlingar, polioinsamlingar, cancerforsk
ning, MS—föreningen, Astma—Allergiföreningen, Lutherhjälpen, semester
hem och stiftsgårdar samt insamlingar till Israel, Holland, Estniska National-
rådet, Ungern, Grekland, Biafra, östpakistan samt Hemön på Island. (Tabell 
20) 

För många av medlemmarna framstod välgörenhetsarbetet som det vä
sentligaste. Somliga begärde sitt utträde ur föreningen under senare år, efter
som man ansåg att förbundet var alltför litet ideellt. 

Med tiden avskärmade sig östersundsföreningen från verksamheten på 

1 Folder utdelad på länsförbundsmöte 

2 Tidskriften nr 5 1959 s. 8 f 

3 Protokoll den 24/11 1925 

4 De första 25 åren s. 9 
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riksplanet. När ordföranden 1951 enträget bad om förslag till program, före
slogs syjuntor från styrelsens sida, ett förslag som medlemmarna tillstyrkte.1 

Vid en förnyad anhållan om förslag på aktiviteter cirka tio år senare återkom 
samma förslag.2 Verksamheten antog sedan allt mer karaktären av sällskaplig 
samvaro mellan äldre kvinnor i pensionsåldern med föga intresse för de sig
naler, som nådde dem från läns— och riksförbundet. 

Under östersundsföreningens första tid gick således signalerna företrä
desvis från riksnivån ned till det lokala planet. Efter länsförbundets tillkomst 
uppstod ett språngskikt på så sätt, att en tvåvägskommunikation upprätthölls 
mellan läns— och riksförbundet och en annan mellan länsförbundet och lo
kalföreningen, vilken senare dock var betydligt mindre omfattande. 

1 3  K V I N N O K R A V  O C H  S A M H Ä L L E T S  

B E S L U T S F A T T A R E  

Inledningsvis angavs syftet med detta arbete också vara, att söka ge svar på 
frågan, varför det blev en sådan uppenbar skillnad mellan kvinnornas formel
la respektive faktiska jämställdhet. 

För att bilda mig en uppfattning härom, ämnar jag studera, vad som in
träffat, när kvinnorna trätt fram och ställt någon form av mera kvinnospeci
fika krav på samhället. 

I fråga om Östersund har det i arbetet med undersökningen framgått, 
att det egentligen bara varit fråga om samhällets barntillsyn, som kvinnorna 
företagit gemensamma aktioner. 

Samtidigt framstår förenandet av kvinnans produktions— och reproduk
tionsroll som den största svårigheten, det dominerande hindret, i samband 
med kvinnornas kamp för jämställdhet.3 

Jag ämnar därför som analysobjekt använda mig av östersundskvinnor
nas strid för vidgad barnomsorg. 

B a k g r u n d  

Den förindustriella familjen utgjorde i det närmaste en självförsörjande eko
nomisk enhet. Denna självhushållningens hemproduktion möjliggjorde för 
kvinnan att förena sin produktions— och reproduktionsroll. 

Industrialiseringen innebar, att produktionen i hög grad överfördes till 
samhället. Kvinnornas produktions— och reproduktionsfunktioner skildes åt 

1 Protokoll av den 2/12 1951 

2 Protokoll av den 24/10 1960 

3 Jmfr kap. 4 
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i tid och rum. Därmed uppstod också svårigheterna att förena de båda roller
na. Enligt Gunhild Kyle handlar den moderna kvinnofrågan framför allt om 
detta.1 

Denna konflikt upplöses vid ett närmare studium i flera konflikter, till 
exempel den 
mellan kvinnorna och samhällets beslutsfattare 
mellan olika grupper av kvinnor såsom borgerliga kvinnor och socialistiska, 
förvärvsarbetande och hemmaarbetande 
mellan de båda könen 
inom den enskilda kvinnan rörande produktions— respektive reproduktions
rollens prioritet. 

Gunhild Kyle påpekar, att födandet och arbetet dragit till sig starkt köns
bundna komplex av seder och bruk, myter och värderingar, som fortfarande 
påverkar individuella åsikter, politiska program och politiskt handlande.2 

I det följande skall konfliktsituationerna studeras mot bakgrunden av po
litikernas agerande samt latenta eller klart deklarerade attityder till frågor rö
rande kvinnornas deltagande i produktionen, familjeliv och barnomsorg. 

Det har funnits två aspekter på vad barntillsyn egentligen skulle handla 
om. Grundläggaren av Kindergartenrörelsen i Europa, Friedrich Fröbel (död 
1852) byggde sin Kindergarten på idén, att uppfostrarens uppgift framför 
allt bestod i att locka fram allt mer från människan snarare än att söka bi
bringa henne något. Målet var individens självförverkligande. I enlighet här
med skulle barnträdgården inte bara hålla uppsikt över barnen utan också ge 
dem en — m ed deras innersta väsen överensstämmande — sy sselsättning.3 

Viktigaste skälet för inrättandet av kollektiv barntillsyn var, enligt Alva 
och Gunnar Myrdal, att hemmen blivit en alltför fattig social värld i och 
med att arbetsgemenskapen i hemmen hade upphävts. Det var svårt att ge 
barnen kontakt med den framtida livsomgivningen, lära dem samarbeta samt 
fostra dem till jämvikt i sociala relationer. Därför var hemmet inte längre nå
gon ändamålsenlig uppfostringsmiljö.4 

När samhällets barnomrorg aktualiserades under 1930—talet, fanns det — 
enligt Gunhild Kyle — tra ditionella institutioner, som i viss mån kom att på
verka människornas inställning ända in på 1950—talet. Det var dels barnkrub-
bor, vilka snarast var en form av förvaringsanstalter för fattiga förvärvsarbe
tande kvinnors barn, dels barnträdgårdar med ett pedagogiskt syfte i fröbelsk 
anda. Dessa senare var avgiftsbelagda och kunde därför bara utnyttjas av fa
miljer med goda inkomster. Resultatet blev en dikotomi i förvaringsanstalter 
respektive socialpedagogiska institutioner.5 

1 Kyle: Kvinnan under 1900—talet s. 355 i Historisk tidskrift nr 3 1980 

2 Ibid. 

3 Sjöstrand: Pedagogikens historia s. 302 

4 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 358 ff 

5 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 158 
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Paret Myrdal konstaterade också att barnkrubbor inrättats på många håll 
som en sorts sociala hjälp insti tu tioner. Dessa tillgodosåg arbetarhustrurnas 
behov av frigörelse från barnen för att kunna delta i produktionen. Vid sidan 
av dessa fanns s.k. Kindergarten av pedagogisk art, som vände sig till över
klassen.1 

Krav och förslag, när det gällde att lösa problemen förknippade med 
kvinnans reproduktionsroll, färgades av den individuella uppfattningen av, 
vad som egentligen var kvinnans huvudsakliga livsroll. 

Enligt socialistiska kvinnor krävde kvinnans frigörelse, att hon blev eko
nomiskt oberoende av mannen. Hemmafruidealet förkastades. Målet var att 
avskaffa kärnfamiljen, som band kvinnan i hemmet som någon sorts reserv
arbetskraft. Enligt den »moderata könsrollsideologin» skulle kvinnorna fritt 
kunna välja, var de ville sätta in sin arbetskraft. Reformer skulle underlätta 
för dem att förena sina båda roller, förvärvs— respektive reproduktionsrol
len. Eva Moberg å sin sida lanserade en kompromiss mellan ovannämnda krav 
och föreslog att man och hustru skulle dela på båda rollerna.2 Eva Mobergs 
förslag tycks ha varit ett försök att ena de splittrade kvinnorna. Genom att 
förena moderat valfrihet — kollektivt ansvar och betalning ville hon uppen
barligen söka finna en gemensam strategi åt kvinnorna. 

KVINNORNA OCH BARNOMSORGEN 

F r e d r i k a  —  B r e m e r f ö r b u n d e t  

I början av 1950—talet betonade FBF lekskolornas betydelse och framhöll, 
att det var vissa risker förknippade med barnens vistelse på daghem.3 1949 
hade man också ifrågasatt, om inte politikerna i alltför hög grad utgick från 
arbetsmarknadens behov av kvinnlig arbetskraft.4 1956 krävdes emellertid en 
utbyggnad av såväl daghem som familjedaghem och förskolor.5 I början av 
1960—talet intog man åter igen en något skeptisk hållning gentemot den in
stitutionella barnavården och förespråkade i stället familjedaghem eller famil
jepensionat (kollektivhus).6 Men så plötsligt — i mitten av decenniet — in
träffade en omsvängning. FBF ansåg att en utbyggnad av barnavårdande in-

1 Myrdal: Kris i befolkningsfrågan s. 364 

2 Jmfr s. 26 

3 Årsberättelsen 1951—1952 s. 10 

4 Hertha nr 2 1949 s. 26 

5 Jmfr s. 105 

6 Årsberättelsen 1963 s. 35 
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stitutionerna, så att båda föräldrarna skulle kunna förvärvsarbeta, var den 
mest angelägna reformen. Vid sidan därav rekommenderades höjda barnbi
drag, vårdbidrag tillräckligt stort för att täcka kostnaderna för vård av barnet 
i en institution, familjedaghem eller i hemmet. Vidare förordades höjda för-
skollärarlöner.1 

Till att börja med intog således FBF en klart positiv attityd till lekskolor
na, en mera negativ inställning till barndaghem. Detta var under en tid, då tu-
delningen i förvaringsanstalter respektive pedagogiskt syftande lekskolor 
fortfarande i viss mån var en realitet. Ideologiskt anslöt sig förbundet till den 
borgerligt—moderata ideologin. Samhället skulle tillse, att kvinnorna fick 
möjlighet att klara av båda sina roller. I mitten av 60—talet accepterades slut
ligen daghemmen helt. Varför? Vad hade inträffat, som kommit förbundet 
att ändra åsikt? 

Orsakerna härtill torde vara flera. 
Ett viktigt skäl för »Fredrikorna» att tänka om, kan ha varit det faktum, 

att många av dem nu hade en relativt lång skol— och yrkesutbildning, som 
berättigade dem till en lön i paritet med mannens. Därmed blev det dyrt för 
dem att gå hemma. Särskilt som systemet med sambeskattning visade tecken 
på en begynnande uppluckring. 

1950 var 15.6 % av de gifta kvinnorna yrkesverksamma, 1960 26.3 %, 
1965 36.7 %.2 Den kvinnliga arbetskraftsreserven visade således tydliga tec
ken på att vilj a bli en ordinarie tillgång. 

Mellan åren 1950 och 1962 utexaminerades cirka 230 förskollärare per 
år, 1966 710 och 1967 840.3 Förs kollärarutbildningen hade således kraftigt 
ökats. Daghemmen hade därmed upphört att vara rena förvaringsanstalter. 
Att detta varit en viktig anledning för FBF att ändra sin inställning till dag
hemmen, förefaller troligt mot bakgrunden av kravet på högre löner till för
skollärarna. Yrket skulle göras attraktivt för att locka kvalificerade krafter. 

När 1960—talet kom med sin högkonjunktur hade således utvecklingen 
lett till, att allt fler kvinnor hade allt bättre utbildning och sökte sig ut på ar
betsmarknaden. Samtidigt minskade tillgången på kvalificerad hemhjälp, 
bland annat därför att det expanderande näringslivet drog till sig unga flickor 
i kraft av attraktivare löne— och arbetsvillkor. I takt med att tillgången på 
hemhjälp minskade, blev därför också systemet med hembiträden en allt 
kostsammare lösning av barntillsynsproblemet. 

Men FBF hade också successivt anslutit sig till Eva Mobergs radikalare 
idéer. Förbundet arbetade under senare delen av 1960—talet och i början av 
1970—talet för en omdefinition av försörjarbegreppet. Sextimmars arbetsdag 
förordades, utökad föräldraledighet samt stöd till barnfamiljerna knutet till 

1 Handling i östersundskretsens arkiv 

2 SOU 1972:34 Familjestöd 

3 Orr ing: Skolan i Sverige s. 50 

152 



barnet i form av barnbidrag och vårdnadsbidrag.1 Daghemmen kunde bidra 
till, att föräldrarna fick möjlighet att dela på förvärvsverksamheten och barn
omsorgen. 

H u s m o d e r s f ö r b u n d e t  

SHR/HHS instämde med FBF i, att krubbor och lekskolor var bra för bar
nen, men att det inte var bra att ha dem där hela dagarna. Vidare vände sig 
förbundet mot Myrdals betonande av vikten av kvinnornas deltagande i pro
duktionen. Det behövdes såväl en modern hemkvinnotyp som en utom 
hemmet yrkesarbetande kvinna. 

Husmodersförbundet föreslog s.k. »hustrulön» och beskattning av hemar
betet, för att detta skulle värderas högre ur nationalekonomisk synpunkt, 
särbeskattning kombinerad med stöd åt barnfamiljerna och ett vårdbidrag, 
stort nog att tillåta reell valfrihet mellan vårdarbete i hemmet och förvärvsar
bete. Detta å sin sida — sade man — förutsatte ordiiad barnomsorg.2 

När riksdagen fattade beslut om att fr.o.m. 1 juli 1966 väsentligt öka 
statsbidragen till barnstugorna, godtog den samtidigt en ny form av barnstu
ga, i vilken daghemsbarn och lekskolebarn integrerades.3 Två tredjedelar 
skulle utgöras av heltidstillsyn, en tredjedel av korttidstillsyn. HHS oppone
rade sig starkt mot detta. Det skulle innebära, att det bidrag på 100 kr/plats, 
som de tidigare fristående lekskolorna haft, skulle försvinna. Vidare motsatte 
man sig fördelningen av platser. Man påpekade, att daghemsbristen till stor 
del var ett tätorts— och storstadsproblem.4 Alla behövde därför inte dag
hemsplatser. Däremot förelåg det överallt och för alla barn, oavsett om deras 
mödrar var hem— eller förvärvsarbetande, ett behov av att under någon peri
od gå i lekskola, att få tillfälle till gruppsamvaro under pedagogiskt riktiga 
former. Även om man med daghemmen i första hand ville skapa möjligheter 
för mödrarna att förvärvsarbeta, kunde det inte vara riktigt att — på detta 
sätt — ge de fristående lekskolorna en prägel av lyx — någonting som man 
borde få betala för.5 Bakom detta resonemang låg förbundets åsikt, att sam
hället borde ge föräldrarna stöd och på olika sätt underlätta för dem att ge 
barnen bästa möjliga uppväxtförhållanden men endast i undantagsfall överta 
hela ansvaret. Barnets kontakter måste dock efterhand vidgas, och ur den 

1 Årsberättelsen 1967 s. 11 

2 Medlemsbladet nr 5 1935 s. 6 resp Tidskriften nr 8 1958 s. 4 f 

3 Orring: Skolan i Sverige s. 47 

4 Jmfr s. 44 — konstaterandet att husmodersorganisationerna kom till för att 
främst tillvarata lanthusmödrarnas intressen. 

5 Tidskriften nr 5 1966 s. 5 
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synpunkten var förskoleinstitutionen av utomordentligt stort värde.1 

SHR /HHS och FBF intog synbarligen likartade ståndpunkter i fråga om 
barntillsynens organisation. De två organisationerna gjorde också gemensam 
sak i samband me4 uppvaktningar och uttalanden i skilda sammanhang. 

D e  l o k a l a  o r g a n i s a t i o n e r n a  

Östersunds Husmodersförening tog 1936 — tills ammans med och på initiativ 
av Socialdemokratiska Kvinnoklubben — upp arbetet för att få till stånd en 
lekplats i staden. Detta år hade Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, 
Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund samt SHR anordnat Ystadsutställ
ningen. Vid denna propagerade man för kollektiva anordningar i form av in
hägnade barnparker med övervakning.2 Nu fullföljde således östersundsför
eningarna lokalt de initiativ, som tagits på riksnivå. 

Senare uppdrog som tidigare nämnts stadens styrande åt ovannämnda två 
organisationer att utreda behovet av barntillsyn. Utredningen resulterade i 
förslag om inrättandet av en spädbarnskrubba, utökning av barnträdgårds-
verksamheten samt anordningar för att kunna ta emot förvärvsarbetande 
kvinnors barn.3 Sedan finns det inga tecken, som tyder på att kvinnorna drev 
kraven på barndaghem förrän på 60—talet. 

Under åren 1950 till 1964 byggdes landets lekskolor ut med 140 %, dag
hemmen däremot med endast 14 %.4 

östersundskretsen av FBF startade 1964 en egen lekskola. Man betonade 
därvid, att barnen fick lära sig att ta hänsyn till andra, uppöva sin frimodig
het och förmåga att klara sig själva. Ett väsentligt krav var, att skolan skulle 
förestås av pedagogiskt utbildad förskollärare. Man hoppades, att initiativet 
skulle tjäna som ett konkret bevis på »det skriande behovet av lekskolor».5 

Föreningens dåvarande vice ordförande framhöll, att lekskolan ej kom till för 
att »Fredrikorna» — såsom somliga beskyllde dem för — skulle få gå ut och 
handla, få tillfälle att besöka damfrisörskan o.s.v. Däremot var de angelägna 
om, att barnen — som tillbringade en stor del av dagen hemma ensamma med 
en barnflicka eller ett hembiträde — skulle komma ut och få kontakt med 
andra barn. Samtidigt ville säkerligen många av yrkeskvinnorna freda sitt 
samvete, för att de ej ägnade sina barn samma goda omsorg som de hemarbe-

1 Tidskriften nr 9 1961 s. 5 

2 Årsberättelsen 1936 

3 Östersunds Husmodersförenings protokoll av den 16 nov. 1936 

4 Orring: Skolan i Sverige s. 47 

5 Östersunds—Posten av den 6 nov. 1964 
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tände mödrarna.1 

1964 hade Östersunds stadsfullmäktige fattat beslut om uppförande av 
en barnstuga. Någon barndagsverksamhet i kommunal regi fanns inte i Öster
sund vid det laget. Däremot lämnade kommunen bidrag till 27 platser i en 
privat barnstuga samt för 35 platser i familjedaghem. Barnavårdsnämnden 
försökte påskynda barnstugans tillkomst, men byggstarten förhalades.2 

Året därpå besökte förste byråsekreteraren i Socialstyrelsens barnstuge
sektion Östersund och framhöll därvid, att staden för länge sedan borde ha 
vuxit ifrån provisorierna, att det var beklagligt, att staden inte hade egna 
barnstugor med möjlighet till hel— och deltidsvård samt föreslog stadens 
kvinnoorganisationer att agera i ärendet.3 

FBF—kretsen diskuterade på ett styrelsemöte en större aktion gentemot 
staden — ev entuellt i samarbete med Östersunds övriga kvinnoföreningar — 
för att få till stånd fler lekskolor.4 

På initiativ av FBF—kretsen uppvaktade sex kvinnoorganisationer (för
utom FBF HHS, Högerkvinnoklubben, Socialdemokratiska Kvinnoklubben, 
Frösö Kvinnogrupp av Folkpartiet och Centerns Kvinnoförbund) drätselkam
marens ordförande med en skrivelse.5 

Tydligt är att det behövdes en påstötning utifrån, för att kvinnorna skul
le komma sig för att agera överhuvud taget samt enas i kampen. I samband 
med uppvaktningen framhöll kvinnorna, att det — i förhållande till folk
mängden — bor de finnas tolv lekskolor i stället för de två »provisorier» som 
fanns.6 

Enligt ordföranden i Centrala Byggnadskommittén var den planerade 
sporthallen och utbyggnaden av Tekniska gymnasiet viktigare projekt än den 
planerade barnstugan. 

Drätselkammarens ordförande framhöll, att barnavårdsnämnden ständigt 
krävde fler daghem i stället för att arbeta på att få fram fler platser i familje
daghem. Kvinnoorganisationerna hade också en viktig funktion att fylla i an
skaffandet av fler dagmammor.8 

Vad de uppvaktande kvinnoorganisationerna i första hand ville ha, var 
klart och tydligt lekskolor. Myndigheterna å sin sida slog ett slag för fler fa-

1 Intervju med vice ordföranden i FBF—kretsen, Ann Edin 

2 Östersunds—Posten den 13 okt. 1965 

3 A.a. av den 14 okt. 1965 

4 östersundskretsens styrelseprotokoll av den 14 sept. 1965 

5 Appendix 

6 Östersunds—Posten av den 26 okt. 1965 

7 A.a. av den 13 okt. 1965 

8 A.a. av den 27 okt. 1965 
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miljedaghem. Till sådana fick man bidrag.1 Husmodersföreningen och de po
litiska kvinnoorganisationerna tycks ha hyst ett mera ljumt intresse för frå
gan. De förefaller att ha slutit upp framför allt för att stödja »Fredrikorna» i 
deras krav. 

För FBF—kvinnorna handlade det hela till en del om en inre konflikt. 
Nämligen den förvärvsarbetande kvinnans — på grund av effektiv indoktrine
ring — ständigt dåliga samvete, för att hon berövade sina barn något högst vä
sentligt genom att tillbringa en del av dagen utanför hemmets dörr. 

Redan under rösträttsstriden misstänkliggjordes de kvinnor, som ville del
ta i samhällsarbetet. De var okvinnliga och försummade sina barn. Under 
1930—talets lågkonjunktur togs så argumenten fram och dammades av. Sam
tidigt gick myndighetspersoner och skribenter in i en ohelig allians med 
hemmafruarna. Av rent opportunistiska skäl höjdes dessa till skyarna. Man 
lovprisade kvinnornas roll som mor, maka och husmor. Målet var att locka 
kvinnorna kvar i hemmet i stället för att de skulle ge sig ut och konkurrera 
med männen på arbetsmarknaden. Resultatet blev en mer eller mindre öppen 
konflikt mellan de förvärvsarbetande och de hemmaarbetande kvinnorna. 
Eleonor Lilliehöök beklagade detta och betecknade striden som både onödig 
och prestigesänkande. Det vore bättre — framhöll hon — att arbeta på att få 
fram kvalificerade krafter för olika arbets— och samhällsuppgifter. Läget på 
arbetsmarknaden hade medfört, att de gifta yrkesarbetande kvinnornas ställ
ning hotades, medan vissa grupper husmödrar hade högkonjunktur, baserad 
på den negativa förtjänsten, att de inte konkurrerade på arbetsmarknaden.2 

Konflikten kom på detta sätt också att bli en strid mellan könen. Män
nen betraktade kvinnorna som konkurrenter och lönenedpressare och såg 
helst, att kvinnorna uteslutande ägnade sig åt sin reproduktionsroll. 

Förslaget om fler familjedaghemsplatser var för FBF—medlemmarna ett 
fullt acceptabelt alternativ. Det stämde väl överens med deras ideologi. Det
samma torde ha gällt i fråga om högerkvinnorna. 

Var då skälen så allt igenom grundade på ideologiska överväganden? Om 
»Fredrikorna» konstaterat, att det för dem inte lönade sig att arbeta, var de 
kanske inte speciellt hågade att bidra till kostnaderna för ett ökat daghems
byggande, som i stor utsträckning skulle komma andra samhällsgrupper till 
godo. 

Majoriteten av medlemmarna i Östersunds husmodersförening hade upp
nått så pass hög ålder, att de vare sig förvärvsarbetade eller hade småbarn. 
För dem var frågan föga aktuell. Och yngre kvinnor ur arbetarklassen hade 
de förmodligen ingen större kontakt med. 

Vad förmådde å andra sidan de socialdemokratiska kvinnorna att sluta 
upp bredvid de borgerliga? Var de inte trogna sin ideologi? Helt otänkbart är 
det inte, att den av männen fastslagna socialdemokratiska ideologin och stra
tegin i detta avseende inte passade kvinnorna, när den skulle omsättas i prak-

1 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 303 

2 Tidskriften nr 5 1935, s. 6 
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tiken på individnivå. Mödrarna kanske fäste större avseende vid kvalitén på 
barnomsorgen än vid möjligheten att kunna gå ut i produktionen på heltid. 
Det kan ha handlat om en konflikt rörande produktions— respektive repro
duktionsrollens prioritet. 

För kommunen var familjedaghem det billigaste alternativet och dess
utom något, som snabbt kunde genomföras. Samtidigt möjliggjorde en sådan 
lösning på problemet, att resurser frigjordes till förmån för andra intressen
ters önskemål. Idrotts— och utbildningssverige var också tungt vägande aspi-
ranter — f örmodligen betydligt starkare påtryckare än Sveriges småbarns
mödrar. 

Av det mottagande skrivelsen fick framgår, att kvinnornas krav inte bara 
underordnades andra gruppers önskemål. Beslutsfattarna ansåg dessutom, att 
detta var kvinnornas egen angelägenhet. De borde själva sätta igång med att 
försöka skaffa fram dagmammor för att därigenom ordna upp sin situation. 

I detta sammanhang är det förvånansvärt, att kvinnorna faktiskt inte själ
va drivit på lösandet av barntillsynsproblemet. När husmodersföreningen un
der 30—talet engagerade sig i frågan, skedde det på anmodan av stadens sty
resmän. Sedan hände ingenting förrän på 60—talet. Men inte heller då hand
lade det om något initiativ från kvinnornas sida utan snarare om en reaktion 
på politikernas nyväckta intresse och åtgärdsförslag. 

När Strömsunds husmodersförening försökte få till stånd kollektiv barn
tillsyn var det likaledes en lekskola, som i första hand eftersträvades.1 Emel
lertid tycks föreningen inte ha företrätt någon allmän opinion. Samhällets 
husmödrar var inte intresserade av någon lekskola överhuvud taget. 

Rätans Husmodersförening drev en egen lekskola med kommunalt stöd. 
När föreningen 1975 gavs tillfälle att yttra sig till Bergs Sociala central
nämnd, framfördes åsikten, att det aktuella förslaget upptog alltför få famil
jedaghemsplatser. Också här prioriterades tydligen lekskolor och familjedag
hem.2 

Ställningstagandena i Strömsund och Rätan styrker riktigheten i SHR/ 
HHS' uttalande, att barntillsynsproblemet fr.a. hörde storstäderna till.3 

Medan de här aktuella organisationerna inte tryckte på särskilt starkt om 
en utökad barnomsorg, gjorde däremot fackliga representanter detta. 

Samtidigt med de sex kvinnoorganisationernas uppvaktning av myndig
heterna anordnade Fackliga Centralorganisationens kvinnokommitté ett före
drag med debatt. Huvudtalare var kanslichefen i Arbetsmarknadens kvinno
nämnd. 

Nämnden hade inventerat tillgången på institutionell barntillsyn på 175 
orter i landet och funnit en skrämmande brist på institutioner för vård av 
förskole— och småskolebarn, att familjedaghemmen expanderat i påfallande 

1 Se kap. 10 

2 Verksamhetsberättelser 

3 Ses.153 
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hög grad, att barnträdgårdsplatserna ökat kraftigt, att daghemsbeståndet en
dast obetydligt byggts ut och på vissa orter till och med minskat, samt att de 
förvärvsarbetande mödrarna önskade tillgång på fler daghemsplatser.1 

Kanslichefen uttryckte stor irritation över det fullständigt befängda för
hållandet, att det bara fanns cirka 20 000 daghemsplatser i landet mot 
50 000 platser i lekskola. Barndaghemmen måste, enligt hennes förmenande, 
byggas ut på lekskolornas bekostnad. 

Under den följande debatten »örfilades 'Fredrikorna' upp» för »bristande 
samarbetsvilja» och för att de »låtit sakskälen komma i skymundan och den 
personliga prestigen segra».^ Här kom således åter igen kvinnornas inbördes 
splittring till uttryck. 

Bland FCO:s fackligt aktiva kvinnor fanns med största sannolikhet de 
kvinnor, som ägnade sig mest intensivt och helhjärtat åt sitt förvärvsarbete. 
De var ej betjänta av lekskolor utan behövde heldags tillsyn för sina barn för 
att kunna fortsätta sin yrkesverksamhet och få sin försörjning. 

FCO—kvinnorna misstänkte tydligen — och detta uppenbarligen med all 
rätt — »F redrikorna» för att i första hand vilja ha lekskolor och familjedag
hem, medan FCO—medlemmarna prioriterade daghemmen. De sistnämnda 
hade därför velat vara med och bevaka sina intressen. 

Här utspelades den gamla kampen mellan den förvärvsarbetande kvinnan, 
som prioriterade produktionsrollen och den hemarbetande, för vilken repro
duktionsrollen var väsentligast. Samtidigt handlade det om en konflikt mel
lan arbetande lågs tatù sk vinnor och hemmaförsörjda »lyxhustrur». Fortfaran
de var FBF—kvinnorna i kraft av sin klasstillhörighet i stor utsträckning hem
mafruar med tillgång till hemhjälp. De berördes inte på samma sätt som arbe
tarklassens kvinnor av den tilltagande förvärvsverksamheten bland kvinnorna. 

1971 inbjöd sedan FBF—kretsen representanter för de politiska partier
na, stadens kommunalråd m.fl. till en paneldebatt med rubriken »Barnstugan 
i dag och i morgon i Storöstersund». Orsaken härtill var den pågående barn
stugeutredningen. Nu tog med andra ord kvinnorna själva hand om initiati
vet! 

Enligt kommunalrådet ämnade man i fortsättningen satsa helt på barn
daghem. 

Centerpartiets manliga representant undrade, varför alla mammor skulle 
lämna ifrån sig sina barn. »Har dessa inte rätt till trygghet? Är detta verkligen 
för barnens bästa? Barnet är en individ och inte ett kollektiv ... Det är kärlek 
till barnen som är viktig. Det ska inte vara nedsättande att arbeta som hem
mafru.» 

KDS—representanten föreslog, att man skulle låta mammorna stanna 
hemma och i stället ge dem de 700 kronor per barn och månad, som en dag
hemsplats kostade. 

SAP— o ch VPK—representanten ansåg det vara en skymf mot kvinnan att 

1 Husmodersförbundets Tidskrift nr 8 1961 s. 3 

2 Länstidningen av den 28 okt. 1965 
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säga, att hon skulle stanna hemma och sköta sina barn. Det var viktigt, att 
hon fick chansen att komma ut och arbeta. 

KDS—representanten återkom och frågade, vad barnen egentligen fostra
des till och framhöll, att det var viktigt, att ingen vårdform prioriterades 
framför vården hemma.1 

Det framgår klart, att förespråkarna för de olika ideologierna alltjämt 
stod fast vid traditionella ståndpunkter, att ytterst litet förändrats. Men som
ligt hade radikalt förändrats. Frågan hade politiserats. Männen gav sig på all
var in i debatten. De hade plötsligt blivit intresserade! 

Dessutom ämnade kommunen helt satsa på barndaghem! Varför plötsligt 
denna totala helomvändning? 

Mein kan inte i detta sammanhang bortse ifrån det faktum, att staden all
tid lidit av den stora bristen på industriell verksamhet. I decennier hade man 
kämpat med näbbar och klor för att få till stånd en sådan. Nu under 60—ta
let kom så plötsligt två storindustrier — LME och Vinetta — och sade sig vara 
villiga att slå sig ned i Östersund. Vad dessa industrier skulle komma att ef
terfråga var cirka sju hundra yngre kvinnor.2 Vad var mer naturligt, än att 
stadens styresmän såg till, att man kunde tillhandahålla denna arbetskraft. 
Detta var förmodligen en mycket stark drivkraft för politikerna att plötsligt 
tillmötesgå kvinnokraven. Handlingssättet visar samtidigt på tendensen att 
lyssna på kvinnorna, när det passar egna syften. Från att frågan om barnom
sorgen förts på icke—beslutsfattarplanet, fördes den nu upp på beslutsnivå. 

Sättet att agera visar också, att daghemmen — från att ha varit en social 
institution för företrädesvis ensamstående och/eller mindre bemedlade kvin
nors barn — bl ivit ett konjunkturinstrument. Det handlade inte främst om 
att tillgodose de förvärvsarbetande kvinnornas behov eller barnens. Den verk
liga drivkraften var arbetsmarknadens krav och ekonomiska överväganden. 
Till samma resultat kom Gunhild Kyle i sin analys av daghemspolitiken. Ar
betskraftsbehovet överskuggade alla andra motiv. Den samhälleliga barntillsy
nen blev absolut nödvändig, eftersom kvinnorna kommit ut på arbetsmark
naden för att stanna där.3 

Slutsatsen blir, att rekommendationerna i fråga om barnomsorgens ut
formning vuxit fram ur en växelverkan mellan härskande ideologier, köns
rollsuppfattningar, emotionellt tänkande och samhällsekonomiska övervägan
den. I detta spel tycks de sistnämnda böra tillmätas en icke oväsentlig bety
delse. Samtidigt förefaller Lydia Wahlströms påstående, att kvinnorna på 
30—talet sköts undan p.g.a. sin bristande lojalitet gentemot varandra,4 vara 
en sanning som stått sig. 

Svaret på den inledande frågan — varför det uppstått en sådan klyfta mel-

1 Länstidningen av den 17/2 1972 

2 Ses. 31 

3 Kyle: Gästarbeterska i manssamhället s. 185 

4 Se s. 24 
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lan kvinnornas formella respektive reella jämställdhet — är måhända just det
ta faktum, att det inte var kvinnokrav, som i första hand tillgodosågs. Det 
handlade om ett skenbart tillmötesgående, men styrdes av andra intressenters 
önskemål. Därför gick man bara kvinnorna till mötes i de avseenden och i 
den utsträckning, som med avseende på syftet var absolut nödvändigt och 
lämpligt. Samtidigt försvagade kvinnorna sin position genom att inte kunna 
enas i kampen, frigöra sig från klassmässiga värderingar och synsätt. 
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14 S A M M A N F A T T N I N G  

Det svenska samhället har under det senaste seklet undergått genomgripan
de förändringar främst orsakade av befolkningsökningen, industrialiserings— 
och urbaniseringsprocessen samt den offentliga sektorns våldsamma expan
sion. Därmed har också kvinnornas situation förändrats i många viktiga av
seenden. Samtidigt har emellertid traditionella värderingar och synsätt be
träffande kvinnans rätta väsen och roll levt kvar och delvis hindrat kvinnor
na från att inta sin rättmätiga plats i politik, arbets— och samhällsliv. Avsik
ten med denna undersökning har därför varit att söka belysa, vilken roll 
SHR/HHS och FBF spelat i samhällets beslutsprocess och för samhället i 
övrigt, vad man egentligen hade på sitt program samt hur man grep sig an 
med och eventuellt lyckades i sina strävanden att realisera detta. 

Den troligaste orsaken till FBF :s uppkomst befanns inte överraskande 
vara medelklasskvinnornas önskan att få en utbildning, som gav dem kom
petens och behörighet för det allt mer professionaliserade yrkeslivet samt 
strävan efter ett förvärvsarbete motsvarande deras personliga förmåga och 
sociala ställning. Ett icke oväsentligt inflytande förefaller även Mills bok, 
The Subjection of Women, ha utövat. Att FBF — med Gunnar Qvists ord — 
uppenbarligen kom att fungera som en »paraplyorganisation» för kvinnliga 
fackföreningar var snarare en följd av förbundets verksamhetsinriktning än 
orsak till dess uppkomst. 

Ovannämnda motiv var emellertid tydligen inte tillräckliga för att inspi
rera Östersunds kvinnor att bilda en krets. Däremot föreföll Hanna Rydh 
angelägen om att få till stånd en sådan i sin blivande hemstad. För framti
den skulle denna ursprungliga centralstyrning av den lokala föreningen få 
viktiga konsekvenser. 

SHR uppkom synbarligen i egenskapen av intresseförening för husmöd
rarna i deras roll som »familjens ekonomiministrar», men också för att häva 
hemkvinnornas isolering och bidra till deras kunskaps— och personlighetsut
veckling. Agnes Palmstierna—Ingelman och husmödrarna själva hyste tydli
gen också en önskan att få fortsätta det arbete, som bedrivits i olika kris
tidsorganisationer under första världskriget, samtidigt som Ida Norrby före
föll ha haft intresse av att uppmuntra organisationens tillkomst för att få 
avnämare för den vid Hemskolan utbildade arbetskraften. Ingenting tydde 
däremot på, att SHR eller någon av de här behandlade lokalföreningarna 
tillkom som någon sorts »stödtrupp» för hushållslärarinnorna i deras fackli
ga kamp, vilket kunde ha varit naturligt. Huruvida SHR uppstod som en ar
betsgivarorganisation gentemot hembiträdeskåren blir svårare att avgöra. 
Förbundet tycks själv inte ha vetat, hur man skulle förhålla sig. Orsaken 
härtill var förmodligen, att två av organisationens stora mål — en förbättring 
av hushållsarbetets status och villkor samt husmoderns rätt att fritt välja 
hemarbete och/eller förvärvsarbete — i detta sammanhang råkade in i ett 
motsatsförhållande till varandra. Uppfyllandet av det ena målet gynnade 
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med nödvändighet den ena parten — hembiträdet eller husmodern — på den 
andras bekostnad. Kvinnorna hamnade därigenom på kollisionskurs och 
splittrades. Myndigheterna å sin sida visade tecken på att vilja använda SHR 
som en arbetsgivarorganisation, så ock hembiträdena själva för att överhu
vud taget få någon att förhandla med. 

Rekryteringen till organisationerna skedde från så snäva och vitt skilda 
kretsar, att det vare sig förekommit någon högre grad av samverkan eller 
konkurrens. Medan FBF drog till sig »högre» samhällsgrupper och mera yr
kesinriktade kvinnor, samlade SHR/HHS de något »lägre» sociala skikten 
samt hemmafruar. Förklaringen torde vara, att de frågor, som i mitten och 
slutet av 1800—talet betraktades som mest överhängande och därför beto
nades starkast av emancipationens företrädare, var problem framför allt för 
kvinnor i medelklassen. Kraven på högre utbildning, behörighet och disposi
tionsrätt över den egna egendomen etc. ägde av naturliga skäl ingen aktuali
tet för arbetarklassens kvinnor, som ofta bands i hemmet av såväl ekono
miska orsaker som bristen på utbildning. För dem blev värnandet om hem
arbetet och familjen desto viktigare. Den klassmässiga dualismen mellan sta
den och landsbygden samt det sätt, varpå rekryteringen främst skedde — 
nämligen genom att medlemmarna tog med väninnor — bör också ha för
stärkt den här ensidigheten i föreningarnas rekrytering. 

Båda organisationerna minskade successivt i fråga om medlemsnumerär. 
Detta tillskrevs fr.a. det faktum, att allt fler kvinnor blev dubbelarbetände, 
en ökad standard, större utbud av fritidsaktiviteter samt konkurrens från så
väl politiska som fackliga organisationer. FBF—kretsens nedgång i slutet av 
undersökningsperioden, trots en påtagligt ökad utåtriktad aktivitet, har up
penbarligen berott på den tilltagande radikaliseringen och politiseringen, 
som har stött bort mer moderata, ofta äldre, medlemmar av förbundet. Den 
markanta uppgången i Östersunds Husmodersförening i slutet av 1930—ta
let antogs å sin sida bero på inspirerande arbetsuppgifter, en effektiv propa
ganda i samband med stadens jubileum samt en karismatisk och pådrivande 
förbundsordförande. 

östersundsorganisationerna tycks emellertid inte ha gjort särskilt stora 
ansträngningar för att värva nya medlemmar, »Fredrikorna» dock mer än 
husmödrarna. Åldersstrukturen i Östersunds husmodersförening försköts i 
högre grad uppåt, än vad fallet var i FBF—kretsen. Detta orsakades förmod
ligen av den uteblivna nyrekryteringen samtidigt som den höga medlemsål
dern i sin tur sedan förhindrat värvandet av nya, yngre medlemmar. I och 
med denna utveckling blev husmodersföreningens medlemmar föga repre
sentativa för unga moderna, ofta dubbelarbetande husmödrar. Detta i mot
sats till »Fredrikorna», vilka tvärtom ansågs icke representativa i början av 
undersökningsperioden, men som senare föreföll att allt bättre leva upp till 
rollen som företrädare för politiskt aktiva, samhällsengagerade och yrkes
medvetna kvinnor. 

Samspelet centralt—lokalt var så gott som hela tiden svagt utvecklat i 
FBF. Undantag utgjorde möjligtvis Hanna Ryds tid, då signalerna löpte i 
riktning uppifrån—nedåt samt under undersökningsperiodens allra senaste 
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del, då kretsen stod för initiativen till kontakt. I SHR/HHS utgick signaler
na likaledes under Eleonor Lilliehööks tid så gott som uteslutande uppi
från. Den starka styrningen från riksförbundets sida förmodades fr.a. ha or
sakats av husmödrarnas brist på föreningsvana och samhällsorientering. 
Längre fram gick signalerna mellan riksförbundet och länsförbundet å ena 
sidan och mellan länsförbundet och lokalföreningarna å den andra. Men 
mer begränsade handlingsprogram med stark konkret inriktning kunde man 
utforma och engagera sig i på lokal nivå. Någon speciell uppmuntran ifrån 
centralt håll behövdes då inte alls. 

FBF:s målinriktade verksamhet, koncentrerad först på ekonomiska, ju
ridiska och sociala frågor, senare kring kravet på kvinnlig rösträtt, genom
löpte samma faser, som man ansett vara typiska för feminismens utveckling. 

Under de första decennierna disponerade FBF information, kunskap 
och erfarenheter, vilka tillsammans med en organisatorisk apparat kunde 
ställas till de styrandes förfogande för utredningar och planering av skola, 
yrkesutbildning och arbetsförhållanden. Dess målsättning omfattades också 
av stora grupper i samhället. Den expanderande offentliga sektorn hade 
stort behov av någorlunda välutbildad kvinnlig arbetskraft. Ideologiskt till
hörde »Fredrikorna» de styrande borgerliga skikten, och man kunde via in
flytelserika manliga sympatisörer nå in i maktens boningar. Resultatet av 
verksamheten blev mycket riktigt positivt. Detta gällde dock inte på det 
politiska området. Det kunde konstateras, att rösträttsreformen snarast var 
följden av andra gruppers agerande. Den gav heller ingen ökad representa
tion och tillkom tydligen inte som svar på kvinnornas önskemål. Den sty
rande borgerligheten föreföll att vara rädd för vänsterns framgångar och 
räknade tydligen med att i kvinnorna finna en i stort sett konservativ mot-
kraft. Samtidigt spelade förmodligen förbudsomröstningen en viss roll. Lik
som i fråga om socialdemokraternas nymornade intresse för hembiträdeskå
ren i slutet av 1910—talet, var det inte främst kvinnokrav, som man tillmö
tesgick. I stället handlade det om att ta vara på den väljarresurs, som kvin
norna utgjorde. 

Att verksamheten i östersundskretsen under 30—talet inriktades på för
bundets »sanna mål» tycks fr.a. ha varit Hanna Rydhs förtjänst. Den i övrigt 
iakttagna likgiltigheten under detta decennium antogs i främsta rummet ha 
orsakats av medlemmarnas social tillhörighet, vilken kunde tänkas leda till, 
att förvärvsarbete ansågs mindre lönsamt, samtidigt som vare sig ett sådant 
eller politiskt deltagande och samhällsengagemang var speciellt statushöjan-
de eller ett medel för självförverkligande. Medlemmarna föreföll mycket 
riktigt anmärkningsvärt ointresserade av att få någon lokal politisk represen
tation. I motsats till vad som alltså var fallet under 30—talet, arbetade där
emot föreningen synnerligen intensivt och utan att jagas på under senare de
len av undersökningsperioden. 

I och med att socialdemokraterna blev allt mer inflytelserika, förefaller 
FBF:s påverkansmöjligheter ha avtagit i samma takt som SHR:s ökade. Den 
ideologiska gemenskapen bröts. För arbetarregeringen kunde det svårligen 
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vara av centralt intresse att tillmötesgå borgerliga kvinnors krav på ökad po
litisk representation. Snarare tvärt om. Ej heller sågs deras krav på vidgat 
tillträde till högre yrkeskarriärer med blida ögon inom vida kretsar. När 
FBF:s strävanden inte överensstämde med de styrandes intressen uppnåddes 
heller inga resultat. De uttalanden, resolutioner och remissyttranden, som 
formulerades, avsatte inga mera märkbara spår. Ej heller fattades det några 
beslut i fråga om sådana krav, som var mest angelägna för »Fredrikorna». In
te i något enda fall har det gått att leda i bevis, att FBF i strid med andra 
betydelsefulla intressenter lyckats ändra eller påverka besluten och därmed 
samhällsutvecklingen. Detta gällde inte ens i de fall, då deciderade motstån
dare saknades. I motsats härtill var nu SHR:s målsättning — ett stärkande av 
hem och familj samt kravet på en föräldrafostran — paradoxalt nog mer i 
takt med tiden och de styrandes önskemål. Under arbetslöshets— och be
folkningskrisen ställde SHR mer eller mindre hela sin organisation, sina per
sonella resurser, erfarenheter och kunskaper till förfogande, samarbetade 
med beslutsfattarna och fann stöd hos inflytelserika grupper. Det ena efter 
det andra av husmödrarnas mål tillgodosågs också. 

Lokalföreningarna inom SHR/HHS betonade i enlighet med riksförbun
dets riktlinjer praktiska frågor rörande hem, familj och närsamhället i övrigt 
samt intresserade sig för en ökad kommunal representation. I jämförelse 
med FBF kom därför SHR/HHS att framstå som mera inlemmat i samhäl
let. Föreningarna gjorde med sitt praktiska arbete en enastående insats. Så
väl östersundsföreningens som landsbygdsföreningarnas medlemmar skapa
de stora resurser — resurser, som kom såväl medlemmarna som samhället i 
övrigt till godo — uti från ytterst små tillgångar, i princip bara den egna ar
betskraften. Man gjorde stora insatser på områden, som inte räknas till den 
samhälleliga beslutsprocessen och visade prov på en enastående frenesi och 
uppfinningsrikedom, exempelvis utlånandet av en ko, täckbågar m.m., by
tescentraler och skolbespisningar. 

Det praktiska sysslandet med diverse saker bör ha varit positivt med av
seende på medlemmarnas trivsel, samhörighetskänsla och självförverkligan
de, även om det på sikt innebar, att man näst intill rationaliserade bort sig 
själv. Husmodersföreningarna lyckades med sin hemsysterverksamhet, se-
mesterstipendieinstitution, hemsamaritverksamhet, fotvård, skolbespisning 
etc. ådagalägga ett latent behov eller med andra ord täppa till luckor i det 
samhälleliga serviceutbudet och såsmåningom förmå stat och kommun att 
ansvara för bedrivandet av sådana verksamheter. Dessa insatser är väl värda 
en allsidig belysning och dokumentation, just därför att det varit så föga 
dramatiska utspel, som det handlat om. 

Riksförbundet å sin sida sysslade med övergripande skolfrågor, konsu
ment— och varukunskap, köp teknik och varudeklaration. Undantag häri
från utgjorde Eleonor Lilliehööks tid, vilken främst präglades av strävan att 
höja den gifta kvinnan personligen, vidga hennes kunskaper, intressen, sam
hällsengagemang och yrkesmedvetande samt främja kultur, hem— och fa
miljeliv liksom hela samhällets positiva utveckling. 
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I början gällde det att göra kvinnorna mera lämpade för sin roll som 
hemmets och familjens tjänande ande. Barn, hem och familj stod då i 
centrum. Sedan intresserade man sig även för husmodern själv samt över
gick till att bevaka, hur samhället skötte tidigare hemfunktioner. När sedan 
allt blivit ganska välordnat i Sverige flyttades verksamheten också ut på det 
internationella planet. 

Förändringarna i målsättningen orsakades tydligen av Eleonor Lillie-
hööks dynamiska ledning och person. Men SHR/HHS försökte uppenbarli
gen också anpassa sig till en föränderlig omgivning genom successiv målför
nyelse. Trots detta får man intrycket, att detta är en organisation, som sam
hällsutvecklingen efterhand gjort överflödig. Förbundets stärkande av och 
värnande om familjen samt konserverandet av moders— och husmodersrol
len blev i viss mån dess undergång. Medlemmarna har fått uppleva, hur de
ras barn skiljer och gifter om sig eller väljer att sammanbo utan att ingå äk
tenskap samt att den genuina husmodern blivit allt ovanligare. Å andra si
dan var det inte så underligt, att husmödrarna försökte hålla kvar den tradi
tionella kvinnorollen. Den var helt i samklang med samhällets värderingar 
under 20—, 30— och 40—talen. Arbetarrörelsens kvinnor gjorde i hög grad 
detsamma.1 Man kan möjligen spekulera över, om inte en del av de nuva
rande alternativrörelsernas—proteströrelsernas program skulle kunna ge 
husmodersföreningarna ideologiskt understöd med betonandet av småska-
lighet, närsamhällets fördelar socialt, kritik av industrialismens avarter och 
faror, etc. Antagligen är det emellertid för sent att på den vägen ge husmo
dersföreningarna konstgjord andning. Avståndet mellan de aktuella grupper
na av kvinnor — i nte minst åldersmässigt — ä r antagligen alltför stort. 

Förbundet blev också överflödigt genom att många av dess mål tillgodo
sågs, samtidigt som många av de saker, som man kämpade för, övertogs av 
samhället. Men det bör noteras, att denna utveckling i åtskilliga avseenden 
hade sin grund just i detta faktum, att husmödrarna gick i bräschen, stod på 
barrikaderna och initierade många väsentliga reformer. 

Lokalföreningarna fullföljde förbundets intentioner med de variationer, 
som betingades av skilda samhällsstrukturer. Detta gällde till att börja med 
även östersundsföreningen. Dock inte under efterkrigstiden, då man fjär
made sig från förbundets arbete och i stället överbetonade ett av delmålen, 
strävan efter trivsel och gemenskap. Detta antogs bero på den kraftiga för
skjutningen mot en högre genomsnittsålder inom medlemskåren. 

Under de närmaste decennierna efter andra världskriget behövdes up
penbarligen inte kvinnorna vare sig på arbetsmarknaden eller i politiken. Ej 
heller torde husmödrarnas granskning av varumarknaden, deras tillvarata
gande av konsumentintressen samt värnande om miljön, med de eventuella 
merkostnader detta kunde föra med sig, ha varit särskilt populärt inom eko
nomiskt ansvariga kretsar. Dessutom handlade det om områden, inom vilka 
husmödrarna inte längre var några självskrivna specialister. Det intresse 

1 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor s. 155 ff 
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man ägnade husmödrarna var nog också bara ett medel i marknadsföringen. 
De uteblivna framgångarna inom politiken och på arbetsmarknaden med

förde inom FBF en viss resignation. Såväl den centrala som den lokala verk
samheten gavs en inriktning, som knappast ens var adekvat med tanke på 
möjligheten till rimlig måluppfyllelse. Att kampen i stort sett blivit resultat
lös under 30—, 40— och 50—talen torde ha berott på, att kvinnorna inom 
FBF kämpade för egna mål, vilka inte delades av andra, mäktigare grupper i 
samhället. FBF:s krav inbegrep en nyckelfråga — krav et på en definitiv för
ändring i fråga om maktrelationer och fördelning av värden. Varje framgång 
för kvinnorna kunde därmed av männen uppfattas som ett intrång i deras av 
hävd inmutade »revir» och leda till konflikt. Samtidigt var förbundets mål
sättningar — vidgat tillträde till högre yrkespositioner och den politiska are
nan — ju st de medel, som man hade behövt för att kunna nå fram till det 
man eftersträvade. Med andra ord var mål och medel identiska. Ett positivt 
resultat hade därför förutsatt stöd från andra parter i samhället. Detta för
modande stöds bland annat av det faktum, att FBF vaknade till liv och inre
gistrerade vissa framgångar under 1960—talet. Från och med början av detta 
decennium blev kvinnorna åter attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt 
blev de en faktor att räkna med inom den fackliga verksamheten. Kvinnokra
ven — lika lön, ordnad barnomsorg, särbeskattning m.m. — tillgodosågs plöts
ligt. Reformerna utformades dock så, att kvinnorna i realiteten fortfarande 
hänvisades till låglöneyrken och underordnade befattningar. De avsåg uppen
barligen att frigöra just den typ av kvinnlig arbetskraft, som mest av allt ef
terfrågades. Med andra ord bestämde arbetsmarknadens parter tillsammans 
med starka ekonomiska krafter kvinnornas framgångar. Särbe skattningen å 
sin sida förmodades vid det här laget även ha blivit ett allmänt intresse, om
huldat av män lika väl som bland kvinnor. På liknande sätt hade de reformer, 
som tillkom under 1800—talet och som närmare berörde kvinnorna, t.ex. ut
bildning, myndighet etc. genomförts av männen, innan kvinnorna fick röst
rätt eller kunde dra nytta av denna. Främst hade ogifta kvinnor och änkor 
glädje av reformerna. De tillkom tydligen därför att männen — framför allt 
av ekonomiska skäl — ansåg dem önskvärda. Vad som framstått som kvinno
krav har alltså snarast i realiteten eftersträvats och drivits av män i lika hög 
grad. 

Ett tydligt exempel på att kvinnorna ej vann gehör, när de kämpade en
samma, framkom i samband med könsrollsdebatten. Redan från slutet av 
30—talet hade FBF arbetat med könsroller i läroböcker o.s.v. Den skrift som 
på 30—talet spreds i hela Skandinavien uppmärksammades ej. När däremot 
Arbetsmarknadens kvinnonämnd tog upp könsrollsproblematiken och den 
socialdemokratiska regeringen i princip anslöt sig till debattens grundläggan
de principer, samtidigt som Socialdemokratiska kvinnoförbundet drev en po
litik i linje med FBF:s idéer, tog diskussionen fart och gav resultat. 

SHR/HHS, som i första hand eftersträvade ett mera lokalt inflytande på 
kommunal nivå, lyckades uppenbarligen bättre än FBF. Men husmödrarna 
fick här bara vara med och bestämma inom traditionella kvinnoområden. Att 
utvecklingen på t.ex. skolområdet och inom den sociala sektorn i så hög grad 
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gick i en av husmödrarna önskad riktning syntes bero på, att SHR anslöt sig 
till de idéer och förslag, som bl.a. framfördes i 1919 års undervisningsplan 
samt under trettiotalets arbetslöshetskris och befolkningsdebatt. 

Förhållandet att den kvinnliga representationen ej ökade i en tillfredsstäl
lande grad samt att kvinnorna hänvisades till speciella områden inom politi
ken skylldes dock inte i första hand på manlig chauvinism utan fr.a. på det 
faktum, att deltagandet i rikspolitiken omöjliggjordes av kvinnornas sociala 
ställning i samhället, bl.a. att de av tradition burit huvudansvaret för hem 
och familj. Detta utgjorde inget oöverstigligt hinder till att börja med inom 
kommunalpolitiken. Men i o.m. storkommunreformen blev denna nästan lika 
tidskrävande och komplicerad, som rikspolitiken redan tidigare varit. Som 
ytterligare skäl framdrogs kvinnornas bristande självförtroende och medve
tenhet, i sin tur resultatet av en av tradition könssegregerad skol— och yrkes
utbildning. En ökad kvinnlig representation skulle således ha haft som förut
sättning ett radikalt förändrat samhälle. Ett stort problem för organisatio
nerna var helt enkelt, att de befann sig i skärningspunkten mellan å ena sidan 
ett förändrat samhälle, å andra ett oförändrat. 

Specialstudien av barndaghems frågan i Östersund slutligen gav ytterligare 
stöd för teorin, att det inte varit kvinnokrav man i första hand velat tillmö
tesgå, att tankar om rättvisa inte främst orsakat de aktuella reformerna. 
Stadens styresmän ägnade barntillsynen ett ljumt intresse samt ansåg andra 
projekt betydligt angelägnare, ända till dess att arbetsmarknadssituationen 
skapade ökat behov av barndaghemsplatser. I det läget förespråkade de sty
rande familjedaghem, därför att det var det billigaste alternativet. 

Å andra sidan försvagade kvinnorna själva sin handlingskraft genom att 
inte komma överens sinsemellan. Skilda ideologier och könsrollsuppfattning
ar splittrade dem. Organisationerna var klassbaserade. De rekryterade från o-
lika sociala skikt och kvinnorna kunde inte frigöra sig från tidigare klassmäs
siga värderingar. De hade inte samma syn på kvinnan och hennes roll. För 
»Fredrikorna» var yrkes— och politikerrollen väsentlig, medan husmödrarna i 
högre grad idealiserade och konserverade hemmafruidealet. Bland socialde
mokratiska kvinnor fanns dessutom kvar en viss misstänksamhet mot borger
liga kvinnor och kvinnoorganisationer överhuvud taget. I daghemsfrågan vi
sade man för övrigt — såväl på riksnivå som på det lokala planet — ett förvå
nansvärt svalt intresse. Initiativ till egna aktioner togs bara efter påstötning. 

I fråga om arbetssättet framträder en tydlig skillnad mellan FBF och 
SHR/HHS. FBF:s insatser har merendels handlat om enstaka hör— och syn
bara propagandaaktioner, vilka främst utgått från och drivits i Stockholm, 
under det att östersundskretsens agerande varit mindre aggressivt. I SHR/ 
HHS har i motsats härtill det mest effektiva och påtagliga arbetet genomförts 
ute i de enskilda föreningarna. Det har då rört sig om små aktioner, som 
dock varit av stor betydelse på det lokala planet. 

Vidare har FBF varit mera kvinnocentrerat än SHR/HHS, vars verksam
het varit i högre grad filantropisk och inriktad på barn, familj och hem. Detta 
visar, att de båda organisationenrna representerat olika synsätt i fråga om 
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kvinnans roll.1 Även om kontakten mellan organisationerna varit obetydlig 
kan SHR/HHS' agerande i detta avseende till viss del ha undergrävt FBF:s ar
bete. 

Det inflytande de partipolitiskt obundna kvinnoorganisationer, som här 
behandlats, haft över den samhälleliga beslutsprocessen förefaller ha bestått 
däri, att de skolat kvinnorna i politiskt arbete, i viss mån medvetandegjort 
dem, stärkt deras självförtroende och därigenom möjliggjort för dem att på 
sikt i högre grad engagera sig politiskt. Emellertid tycks man inte ha lyckats i 
fråga om ambitionen att i ökad omfattning placera kvinnor i de politiska orga
nen. Organisationerna blev ingen »plantskola» för kvinnliga politiker. 

FBF och SHR/HHS har också kunnat fungera som forum för att driva eg
na, personligt intressanta frågor och påverka samhällsutvecklingen genom att i-
nitiera utredningar, reformer och institutioner. Vidare bör organisationerna ha 
utövat inflytande över opinioner och attityder genom att överhuvud taget bör
ja diskutera kvotering, könsroller, jämställdhet o.s.v. Partipolitiskt obundna 
organisationer kan just i denna sin egenskap påverka den rena politiken genom 
att kontakta, resonera med och utöva press på olika politiska instanser, be
slutsfattare och samhällsgrupper. Denna möjlighet tycks ha förstärkts i o.m. 
att FBF i högre grad började utnyttja massmedia för att föra ut sitt budskap. 
Den partipolitiska obundenheten gjorde det då möjligt för FBF att hävda,att 
man talade för hälften av Sveriges befolkning. Via massmedia kunde organisa
tionerna också direkt påverka allmänheten och på så sätt tvinga politikerna att 
lyssna och agera, en betydligt effektivare metod än uttalanden, remissvar och 
resolutioner. 

Sammanfattningsvis framstår det som tämligen klart, att det inte varit 
kvinnornas aktioner, som i främsta hand styrt utvecklingen och att detta för
hållande är orsaken till diskrepansen mellan den formella respektive reella jäm
ställdheten mellan könen. Varje framgång har förutsatt stöd från något håll. 
När det därför vid en ytlig betraktelse sett ut, som om man lyssnat till kvin
norna och tillmötesgått deras önskemål, har det oftast funnits andra intressen
ter, som kunnat dra nytta därav. Samtidigt tycks kvinnorna ha varit omedvet
na om den process, varigenom de avväpnats; de förefaller att inte ha skärskå
dat vilka grupper och individer, som agerat öppet eller bakom kulisserna.2 De 
insåg inte, att när de fick igenom något önskemål, berodde detta på, att det ur 
männens och samhällets synpunkt just då föreföll gynnsamt, men att kraven 
därvid endast tillgodosågs i de avseenden och i den utsträckning detta ansågs 
nödvändigt. Slutsatsen blir därför med nödvändighet, att de partipolitiskt o-
bundna kvinnoorganisationernas roll i den samhälleliga beslutsprocessen, 
under den tid undersökningen omfattar, varit blygsam — blyg sammare än de 
politiska och fackliga kvinnoorganisationernas, även om dessa senare också 

1 Se S.19, Qvist 

2 Påfallande är t.ex. passiviteten och oförmågan att engagera sig i ett så centralt 
problem som invandrarfrågan. Man kan ju inte komma ifrån, att kvinnornas eman
cipation på arbetsmarknaden (för att inte tala om hela kvinnosynen) varit nära 
länkad till vilken invandrarpolitik, som praktiserats! 
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främst värderades i sin egenskap av väljare, medlemmar och arbetskraft. En 
väsentlig anledning härtill har varit sättet att definiera bort en stor del av kvin
nornas förehavanden från den politiska sfären.1 

Slutsatserna här ovan kan förefalla väl pessimistiska. Men kvinnoorganisa
tionernas ideologiska, politiska och ekonomiska ramar var snäva. Det har fun
nits en samstämmig uppfattning om kvinnans plats och roll. Samtidigt måste 
dock betonas, att kvinnoorganisationerna — ge nom att bearbeta opinioner, 
förbereda attitydförändringar, medverka till att den gamla ordningen upp
märksammades, ifrågasattes och diskuterades — gjorde folk medvetna om före
komsten av specifika kvinnofrågor och därigenom förberedde marken för den 
förändring av kvinnornas situation, som trots allt kunnat iakttas under senare 
år. 

1 Jmfr. kap. 1 
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SUMMARY 

Swedish society during the last century has undergone radical changes, 
principally caused by the population increase, the processes of industri
alisation and urbanisation and the violent expansion of the public sector. 
The situation of women has thereby also been changed in many impor-
ant respects. At the same time, however, traditional values and views 
concerning the true nature and role of women have survived, and partly 
prevented women from occupying their rightful place in politics and in 
working and social life. The aim of this examination has, therefore, been 
to try and illuminate what part the N.A.S.H.S./H.H.S.A. and the F.B.A. 
have played in the decision—making process of society, and in society in 
general, what they really had on their programmes and how they came to 
grips with, and eventually perhaps succeeded in their efforts to realise 
these. 

The most probable causes for the birth of the F.B.A. were, not sur
prisingly, found to be the desire of middle class women to obtain an edu
cation which would give them competence and qualifications for an in
creasingly professionalised working life, and the effort to obtain jobs 
corresponding to their personal abilities and social position. Mill's book 
»The Subjection of Women» also seems to have exerted a not inconsi
derable influence. The fact that the F.S.A. — in Gunnar Qvist's words — 
obviously came to work as an »umbrella organisation» for women's trade 
unions was a consequence of the type of activities of the Association 
rather than a cause of its birth. 

The above—named motives were, however, apparently not sufficient 
to inspire the women of Östersund to form a club. Hanna Rydh, on the 
other hand, seemed anxious to bring one into existence in her future 
home town. This original central leadership of the local Society was to 
have important consequences for the future. 

The N.A.S.H.S. evidently originated in the capacity of an interest 
Society for housewives in their role as »financial managers» of the family, 
but also in order to break the isolation of women at home and contri
bute towards developing their knowledge and personalities. Agnes Palm-
stierna—Ingelman and the housewives themselves also apparently felt the 
desire to be able to continue the work which had been done in various 
emergency organisations during the first world war, at the same time as 
Ida Norrby seemed to have taken an interest in encouraging the founda
tion of the organisation to obtain an outlet for the labour power edu
cated at the Hemskola. Nothing indicated, on the other hand, that the 
N.A.S.H.S., or any of the local Societies dealt with here, originated as 
any sort of »support troup» for the domestic science teachers in their 
trade union struggle, which might have been natural. Whether the N.A.S. 
H.S. originated as an employers' organisation vis a vis the body of 
domestic workers is more difficult to judge. The Association itself seems 
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not to have known what stand to take. The reason for this was probably 
that two of the main aims of the organisations — an improvement of the 
status and conditions of domestic work and the housewives' right to 
choose freely between working at home and/or going out to work — in 
this context came into opposition with each other. The fulfilment of one 
of the aims necessarily favoured one part — the domestic worker or the 
housewife — at the expense of the other. In this way the women ended 
up on a collision course and were divided. The authorities, on their part, 
showed signs of wanting to use the N.A.S.H.S. as an employers' organisa
tion, as did the domestic workers themselves, simply in order to have 
someone to negotiate with. 

Recruitment to the organisations took place from such narrow and 
greatly differing circles that any great degree of either cooperation or 
competition did not arise. While the F.B.A. attracted »higher» social 
groups and more profession—orientated women, the N.A.S.H.S./H.H.S.A 
gathered the somewhat »lower» social levels and housewives. The expla
nation for this could be that the questions which were concidered as the 
most impending in the middle and at the end of the 19th century, and 
which were therefore the most strongly emphasised by the representati
ves of emancipation, were problems primarily for women from the midd
le class. Demands for higher education, responsibility and the right of 
disposal over one's own possessions were, for natural reasons, of no im
mediate interest to working class women, who were often tied to the 
home for economic reasons, as well as lack of education. For them the 
protection of work at home and the family were all the more important. 
The class dualism between town and country and the way in which re
cruitment mainly took place — that is by members taking their friends 
along with them — must also have reinforced this one—sidedness in the 
recruitment of the Societies. 

Both organisations gradually decreased as regards numbers of mem
bers. This was accounted primarily to the fact that more and more wo
men became double workers, an increase in standards, a greater range of 
leisure activities and competition from both political and trade union or
ganisations. The decrease in the F.B.A. club at the end of the period of 
our examination, despite tangibly increased external activity, has obvi
ously been caused by growing radicalisation and politisation, which has 
repelled more moderate, often older members of the Association. The 
marked rise in the Östersund Housewives' Society at the end of the 
1930s was assumed on its part to have been caused by inspiring work 
tasks, effective propaganda in connection with the town jubilee and a 
charismatic and enthousiastic Association chairwoman. 

The Östersund organisations seem, however, not to have made parti-
cularily great efforts to recruit new members, the »Fredrikas», however, 
more so than the housewives. The age structure in the Östersund House
wives' Society rose to a greater extent than was the case in the F.B.A. 
club. This was probably due to the absence of new recruitment, at the 
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same time as the high membership age in its turn later prevented the re
cruitment of new, younger members. With this development the mem
bers of the Housewives' Society became not very representative of 
young, modern, often double—working housewives. This in contrast to 
the »Fredrikas» who, on the contrary, were considered non—representati
ve at the beginning of the examination period but who later appeared to 
better live up to the role of representatives of politically active, socially 
involved and work—conscious women. 

The interplay central—local was almost all of the period not very well 
developed in the F.B.A. An exception to this was possibly constituted by 
Hanna Rydh's time, when impulses passed in a vertically downward di
rection, and the very last part of the examination period when the club 
was responsible for taking the initiative to contact. In the N.A.S.H.S./ 
H.H.S.A. impulses were passed in the same way during Eleonor Lillie-
hööks time, almost entirely from the top. The high degree of control on 
the part of the national Association was assumed to have been principal
ly caused by the housewives' lack of organisational experience and social 
orientation. Later on impulses passed between the national Association 
and the provincial Association on the one part, and between the provin
cial Association and the local Societies on the other. 

With a more limited programme of action with a strong emphasis to
ward concrete action they could work and involve themselves on a local 
level. Special encouragement from a central organisation was not then at 
all necessary. 

The F.B.A.'s aim—orientated activities, concentrated firstly on eco
nomic, legal and social questions, later around the demand for women's 
suffrage, passed through the same phases as have been considered as ty
pical for the development of feminism. 

During the first decades the F.B.A. had at its disposal information, 
knowledge and experience which, together with an organisational appa
ratus, could be put at the disposal of the leaders for analyses and plan
ning schools, vocational education and working conditions. The expan
ding public sector had a great need of quite well—educated female labour 
Ideologically the »Fredrikas» belonged to the ruling bourgeois strata, and 
they could via influential male sympathisers reach into the houses of 
power. The result of this activity was quite rightly positive. This did not, 
however, apply to the area of politics. It could be established that the 
suffrage reform was rather a result of the action of other groups. Neither 
did it give increased representation, and apparently did not come into be
ing as an answer to women's wishes. The ruling bourgeoisie appeared to 
be afraid of the successes of the left, and counted apparently on finding 
in these women a mainly conservative counter—power. At the same time 
the prohibition vote probably played a certain role. Concerning the soci
al democrats' newly—aroused concern about the body of domestic wor
kers at the end of the 1910s, it was not primarily the women's demands 
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that were met. Instead it was a matter of taking advantage of a resource 
of voters, which is what the women represented. 

The fact that the activity in the Östersund club was directed to
wards the »true aims» of the Association seems principally to have been 
the work of Hanna Rydh. The indifference otherwise observed during 
this decade was assumed in the first place to have been caused by the 
social affiliation of the members, which may have led to the fact that 
going out to work was not considered very profitable, at the same time 
as neither such, nor political participation or social involvement were 
especially status—raising or a means of self—fulfilment. The members 
seemed, rightly enough, remarkably disinterested in gaining any local 
political representation. In contrast then, to what was the case in the 
30s, the Association on the contrary worked particularly intensively 
and without being persecuted during the latter part of the examination 
period. 

In as much as the social democrats became more and more influen
tial, the opportunities for the F.B.A. to exercise an influence seem to 
have diminished, at the same rate as those of the N.A.S.H.S. increased. 
The ideological fellowship was broken. For the workers, government it 
could hardly be of central interest to meet the demands of bourgeois 
women for increased political representation. Rather the opposite. 
Neither were their demands for widening admission looked upon with 
sympathetic eyes in wider circles. Neither were any results achieved 
when the F.B.A.'s efforts did not agree with the leaders' interests. The 
statements, resolutions and reports which were formulated did not 
leave any noticeable impressions. Nor were there any decisions made re
garding such demands as were the most important for the »Fredrikas». 
Not in any single case has it been able to be proved that the F.B.A. in 
opposition to other important interested parties has been successful in 
changing or influencing decisions and thereby social development. This 
applies even to cases when definite opponents were lacking. The reverse 
of this were now the aims of the N.A.S.H.S. — a reinforcement of the 
home and family and the demand for parent education — completely in 
step with the time and the wishes of the ruling powers. During the un
employment and population crisis the N.A.S.H.S. put more or less its 
entire organisation, its personnel resources, experiences and knowledge 
at the disposal of the decision—makers, cooperated with them and 
found support from influential groups. One after another the house
wives' aims were met too. 

Local Societies within the N.A.S.H.S./H.H.S.A. emphasised, in ac
cordance with the guide lines of the national Union, practical questions 
concerning the home, family and local society in general and interested 
themselves in increased municipal representation. In comparison with 
the F.B.A., the N.A.S.H.S./H.H.S.A. came to look more integrated into 
society. The Societies, by their practical work, made a unique contribu-
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tion. The members of the Östersund Society as well as country Societies 
created great resources — resources which were for the good of the mem
bers as well as society in general — from extremely small resources, prin
cipally their own working power alone. Great contributions were made 
in areas which are not included in the social decision—making process 
and showed evidence of exceptional energy and inventiveness, for ex
ample the lending of cows, quilting—frames etc., exchange centres and 
school dinners. Their practical occupation with various matters must 
have been positive with regard to the members' well—being, feeling of 
solidarity and self—realisation, even if it in the long run meant that they 
almost made themselves unnecessary. The Housewives' Societies succee
ded, by their home sister activities, holidy grant institution, home help 
activity, foot care, school dinners etc., in revealing a latent need, or in 
other words filling in some gaps in the supply of social services and in 
gradually inducing the state and local authorities to take the responsibili
ty for the management of such activities. These contributions are well 
worth a comprehensive study and documentation, precisely because it 
was a matter of such an undramatic nature. 

The national Association, on its part, occupied itself with general 
school questions, consumer and goods information, buying techniques 
and the declaration of goods content. An exception to this was constitu
ted by Eleonor Lilliehöök's time, which was primarily characterised by 
an effort to boost the married woman personally, widen her knowledge, 
interests and social involvement and work—consciousness, and promote 
cultural, home and family life and a positive development of the whole 
of society. 

In the beginning this meant making women more suited to their role 
as the serving spirit of the home and family. Children, home and family 
were then the focal point. Later, interest was also taken in the housewife 
herself and was turned to watching how society managed functions previ
ously carried out in the home. When, later, all had become quite well-
organised in Sweden, activity also moved out onto the international le
vel. 

Changes in the aims were apparently caused by Eleonor Lilliehöök's 
dynamic leadership and person. The N.A.S.H.S./H.H.S.A., however, obvi
ously tried also to adapt to a changing environment by successive révisais 
of their aims. Despite this fact, one receives the impression that this is an 
organisation which social development later made superfluous. The Asso
ciation's strengthening and protection of the family, and the conserva
tion of the mother and housewife role led, to a certain extent, to its de
struction. Members have had to experience how their own children get 
divorced and remarry, or choose to cohabit without getting married, and 
that the genuine housewife has become more and more uncommon. It 
was, on the other hand, understandable that the housewives tried to hold 
on to the traditional woman's role. It was completely in harmony with 
society's values in the 20s, 30s and 40s. The women of the labour 
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movement did, to a high degree, likewise.1 One might possibly speculate 
as to whether or not part of the programme of the present alternative mo
vement — the protest movement — might be able to lend the housewives 
ideological support with its emphasis on small—scale society, criticism of 
the miscarriages and dangers of industrialisation, the advantages of the 
local society from the social point of view etc. It is, however, probably 
too late to give the Housewives' Society artificial respiration in this way. 
The gap between the present groups of women — not least as regards 
age — is probably far too great. 

The Association also became superfluous as many of its aims became 
fulfilled, at the same time as many of the aims which it fought for were 
taken over by society. But it should be noted that this development was, 
in several respects, founded precisely on the fact that the housewives had 
taken the lead, stood on hte barricades and initiated many essential re
forms. 

Local Societies carried out the intentions of the Association with the 
variations which were caused by different social structures. This applied 
in the beginning even to the Östersund Society. Not, however, during the 
post—war period, when it moved away from the work of the Association, 
and instead over—emphasised one of the minor aims, the effort for well-
being and togetherness. This was assumed to be due to the great shift to
wards a higher average age of the members. 

During the most recent decades since the 2nd World War women 
were apparently not needed, either on the labour market or in politics. 
Neither could the housewives' examination of the goods market, their 
protection of consumer interests and of the environment, with the pos
sible increase in costs this could involve, have been very popular in the 
circles economically responsible. Moreover these were areas in which 
housewives were no longer self—appointed specialists. The interest shown 
to housewives was also probably only a method of marketing. 

The lack of success in politics and on the labour market gave rise 
within the F.B.A. to a certain resignation. Activity both centrally and lo
cally was turned in a direction which was hardly even adequate taking in
to consideration the possibility of any reasonable aim—fulfilment. The 
fact that the fight had, on the whole, been without results during the 
30s, 40s and 50s could be because the women in the F.B.A. fought for 
their own aims which were not shared by other, more powerful, groups 
in society. The F.B.A.'s demands included a key question — the demand 
for a definite change as regards relationships of power and the distribu
tion of wealth. Each success for these women could, therefore, be under
stood by men as an intrusion into their traditionally determined »territo
ry», and lead to conflict. At the same time, the aims of the Association — 
opened admission to higher professional positions and the political are
na — were precisely the means which would have been needed to be able 

1 Liljeström—Dahlström: Arbetarkvinnor p. 155 
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to achieve what it was fighting for. In other words, the aims and the 
means were identical. A positive result would therefore have presupposed 
support from other parties in society. This supposition is supported by, 
among other things, the fact that the F.B.A. came back to life and scored 
certain successes in the 1960s. From the beginning of this decade, wo
men were once again attractive on the labour market. At the same time 
they became a factor to be reckoned with in trade union activity. Wo
men's demands — equal pay, organised child—care, separate taxation 
etc. — were suddenly met. The reforms were formulated, however, so 
that women in reality were still only admitted to low—pay jobs and sub
ordinate positions. They were obviously intended to make available ex
actly the type of female labour which was most in demand. In other 
words, the labour market parties decided, together with strong economic 
powers, the women's successes. Separate taxation on its part was as
sumed at this point also to have become of general interest, desired by 
men as well as among women. In a similar way the reforms which came 
into being during the 19th century and which affected women more clo
sely, e.g. education, responsibility etc., had been carried through by men, 
before women had the right to vote or could take advantage of this. 
Mainly unmarried women and widows found satisfaction in the reforms. 
The latter apparently came into being because men — principally for eco
nomic reasons — considered them desirable. Demands which had seemed 
to be women's demands had, therefore, rather in reality, been fought for 
and pursued by men to an equally great extent. 

A clear example that women did not win any response when they 
fought alone arose in connection with the sex roles debate. As early as 
the end of the 30s the F.B.A. had worked on the question of sex roles in 
educational books etc. The publication which was spread in the 60s over 
the whole of Scandinavia was not paid any attention. When, however, 
the Labour Market Women's Committee took up the problem of sexual 
roles, and the social democratic government in principle backed the fun
damental principles of the debate at the same time as the Social Demo
cratic Women's Association pursued a policy on the lines of the F.B.A.'s 
ideas, the discussion gathered speed and gave results. 

The N.A.S.H.S./H.H.S.A., which primarily strove for a greater degree 
of influence on the municipal level, evidently succeeded better them the 
F.B.A. Housewives here, however, were only allowed to participate in 
and decide on traditional women's issues. The fact that the development 
of e.g. the school issue and within the social sector, to such a high degree 
took a direction desired by the housewives seemed to be because the 
N.A.S.H.S. backed up the ideas and propositions which were put forward 
in, among other things, the Education Plan of 1919 and during the un
employment and population debate of the 30s. 

The fact that female representation did not increase to a satisfactory 
degree and that women were allotted to special issues in politics was not, 

177  



however, primarily put down to male chauvinism, but primarily to the 
fact that participation in national politics was made impossible by wo
men's social position in society, among other things that they by tradi
tion have born the main responsibility for the home and family. This did 
not constitute an insurmountable obstacle to start with in municipal po
litics. With the reorganisation into large municipalities, however, the lat
ter became almost as time—consuming and complicated as national poli
tics had been previously. As a further reason, women's lack of self—con
fidence and awareness were brought forward, which in its turn is the re
sult of a traditionally sexually segregated school and vocational educa
tion system. Increased female representation would thus have had as a 
precondition a radically changed society. A great problem for the organi
sations was quite simply that they found themselves at a crossroad be
tween on the one hand a changed society, and an unchanged one on the 
other. 

The special study of the question of day—care centres in Östersund 
finally lent further support to the theory that it has not been, primarily, 
women's demands which one wanted to meet, that ideas of justice might 
have caused the reforms in question. The town councillors showed rather 
a cool interest in the issue of looking after children, and considered other 
projects very much more important, up until the labour market situation 
created an increased need of places at day—care centres. At this point the 
people in power advocated places with child—minders, as this was the 
cheapest alternative. 

On the other hand women themselves impaired their power of ac
tion by not being able to agree amongst themselves. Different ideologies 
and opinions about sex roles divided them? The organisations were based 
on class. They recruited members from different social strata and the wo
men could not liberate themselves from previous class values. They did 
not hold the same view on woman and her role. For the »Fredrikas» the 
professional and political role was essential, while the housewives to a 
greater degree idealised and conserved the housewife ideal. Among social 
democratic women there remained, moreover, a certain distrust of bour
geois women, and women's organisations altogether. On the question of 
day—care centres, moreover, a surprisingly cool interest was shown — on 
the national level as well as the local. Initiative to actions of their own 
was only taken after pressure had been applied. 

On the question of work—methods, a clear difference appears be
tween the F.B.A. and the N.A.S.H.S./H.H.S.A. The contributions of the 
F.B.A. have usually been a matter of single audible and visible propagan
da actions, which primarily emanated from and were enacted in Stock
holm, while the action of the Östersund club was less agressive. On the 
contrary to this, the most effective and reliable work in the N.A.S.H.S./ 
H.H.S.A. has been carried out in the individual clubs. It has, then, been 
a question of small actions, which, however, have been of great impor
tance on the local level. 

Furthermore, the F.B.A. has been more concentrated on women's 
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issues than the N.A.S.H.S./H.H.S.A., whose activity has to a greater extent 
been philanthropic and directed towards children, the family and home. 
This shows that the two organisations represented different views as regards 
the woman's role. Even if the degree of contact between the organisations 
has been insignificant, the actions of the N.A.S.H.S./ H.H.S.A. have, in this 
respect, to a certain degree undermined the work of the F.B.A. 

The influence which the politically independent women's organisa
tions which have been dealt with here, had over the social decision
making process seems to have consisted in that they have trained women 
in political work, made them, to a certain extent, more aware, streng
thened their self—confidence and thereby made it possible for them in 
the long run to involve themselves politically to a greater extent. They 
do not, however, seem to have succeeded as regards the ambition of pla
cing women in the political institution to a greater extent. The organisa
tions did not become a »green house» for female politicians. 

The F.B.A. and the N.A.S.H.S./H.H.S.A. were also able to function 
as a forum for pursuing their own personally interesting issues and influ
encing social development by initiating investigations, reforms and insti
tutions. The organisations, furthermore, must have exercised an influ
ence on opinions and attitudes just by starting discussing the allocation 
of quotas, sex roles, equality, etc. Politically independent organisations 
can, precisely in their capacity as such, influence pure politics by making 
contacts, reasoning and applying pressure to different political authori
ties, decision—makers and social groups. 

This possibility seems to have been strengthened when the F.B.A. to 
a greater degree started using the mass media to spread its message. Its 
political independence then made it possible for the F.B.A. to maintain 
that it was speaking for half of the population of Sweden. Via mass me
dia the organisations could also directly influence the general public and 
in that way force politicians to listen and act; a considerably more effec
tive method than statements, reports and resolutions. 

To summarise, it appears quite clear that it was not the women's ac
tions which primarily steered development, and that this fact is the cause 
of the discrepancy between the formal and the real equality respectively 
between the sexes. Each success has presupposed support from some di
rection. When, therefore, it seemed at a superficial glance as though de
cision—makers were listening to the women and fulfilling their wishes, 
there were most usually other interested parties who were able to take 
advantage of them. At the same time, the women seem to have been un
aware of the process by which they were disarmed: they seem not to 
have noticed the groups and individuals which acted openly behind the 
scenes.1 They did not realise that when they got a wish, this was because 

1 Their passivity and inability to involve themselves in such a central issue as the im
migrant question, for example are remarkable. One cannot escape from the fact 
that women's emancipation on the labour market (not to mention the whole 
outlook on women) has been closely linked to the immigrant policy that has been 
practised! 
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it just then happened to be advantageous from the point of view of men 
and society, but that their demands were thereby only met in the re
spects and to the extent this was considered necessary. 

The conclusion, therefore, is necessarily that the role of the politi
cally independent women's -organisations in the social decision—making 
process during the period the investigation covers, has been modest — 
more modest than that of the political and trade union women's organi
sations, even if the latter were also primarily esteemed in their capacity 
as electors, members and labour power. An essential reason for this has 
been the way of explaining away a large part of the women's doings 
from the political sphere.1 

The conclusions above may seem rather pessimistic, but the ideolo
gical, political and economic frames of the women's organisations were 
tightly limited. There has been a unanimous opinion about woman's 
place and role in society. At the same time, it must, however, be em
phasised that the women's organisations — by working on opinions, pre
paring changes in attitudes, contributing towards the fact that the old 
order was noticed, put under question and discussed — made people a -
ware of the existence of specific women's issues, and thereby prepared 
the ground for the change in the situation of women, which, despite e-
verything, we have been able to see during recent years. 

1 Cf. Chapter 1. 
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A P P E N D I X  

Till Stadsfullmäktige i Östersund 

Lekskole— och daghemsverksamheten här i Östersund har icke utvidgats sedan 
1949—50. Efter denna tid har stadens folkmängd och barnantal i de aktuella 
åldrarna ökat avsevärt. Nya bostadsområden har planerats och byggts ut utan 
det viktiga komplement som barnstugorna utgör. De lekskolor och daghem, 
som hittills funnits i staden, varav två drives i privat regi, täcker icke på långt 
när det aktuella behovet. Ett förhållande som väl dokumenterats i 1962 års ut
redning angående behovet av lekskolor, enligt vilken staden under innevarande 
år skulle ha ett behov av ca 600 lekskoleplatser samt i det förhållandet att 
barndaghemmet Emanuel hösten 1965 avvisat 30—talet barn på grund av 
platsbrist. 

Av de i dag befintliga lekskolorna står Lutherska Missionskretsens inför av
veckling och stadens egna bedrives i mer eller mindre provisoriska lokaler. 

Undertecknade kvinnoföreningar har med intresse och spänning följt dis
kussionerna i barnstugefrågan. Vi har tacksamt noterat aktningsvärda försök 
från barnavårdsnämndens sida att föra frågan framåt. Med glädje har vi också 
hälsat stadsfullmäktiges beslut att låta uppföra en barnstuga på stadsägan 687 
även om därmed mycket återstår innan rådande eftersläpning inhämtats. Det 
är mot denna bakgrund som vi med stor besvikelse för att icke säga bestört
ning uppmärksammat uppgifterna i pressen om att den planerade barnstugan 
ännu ej påbörjats och att besked ej kan ges när byggnationen kan komma i-
gång, eftersom andra projekt anses stå före i tur. Bland sådana projekt har 
nämnts det nya idrottshuset, utbyggnad av tekniska gymnasiet och ålderdoms
hemmet. Vi är medvetna om att alla dessa företag i och för sig är mycket ange
lägna och att det inte tillkommer oss att avväga behovet av lekskolor och dag
hem mot dessa byggnadsprojekt. Vi vill ändock erinra om att under femton år 
icke något nämnvärt hänt på förskolornas område i vår stad, att ett tekniskt 
gymnasium l iksom et t  nytt  ålderdomshem t i l lkommit  under  denna t id  och att  
det väl, trots alla andra behjärtansvärda projekt, nu borde vara förskolebar
nens tur. Vad som särskilt oroar är att förskolebarnens intressen alltid kan 
komma att vägas mot andra intressen. Om nu påbörjandet av den aktuella 
barnstugan skulle uppskjutas till nästa höst, har med all sannolikhet då nya 
angelägna byggnads förslag anmälts. Kanske bedömer man då att småbarnens 
behov av förskoleundervisning måste vika för ett nytt kontorshus avsett för 
administrationen av Hackås och Hallens med flera kommuner i stadens omgiv
ningar. 

Vi anser att byggandet av den planerade och beslutade barnstugan icke tål 
vidare uppskov och får härmed rikta en bestämd vädjan till stadsfullmäktige 
att vidta sådana åtgärder att arbetet med barnstugan snarast påbörjas så att 
den blir klar för användning hösten 1966. 

Vi anhåller också att Östersunds stad vid planeringen av nya bostadsområ
den lämnar utrymme för gemensamhetsanordningar för barnen i form av väl
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ordnade utelekplatser, tillgång till daghem och lekskolor, fritidshem samt 
hobbyrum och andra lokaler, avsedda för ungdomens fritidsverksamhet. En 
väl utbyggd service för barnfamiljerna kommer ju icke endast stadens nuva
rande invånare till godo utan bidrager i hög grad till att göra staden attraktiv 
ur arbetsmarknadssynpunkt. 
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TABELL 6 
YRKESVERKSAMMA - YRKESUTBILDADE 
Fredrika—Bremerförbun det 

Bransch Antal yrkesverksamma Antal yrkesverksamma (yrkesutbildade) i procent 
(yrkesutbildade) av totala antalet yrkesverksamma (yrkesutbildade) 

Före 1948 1954 1975 Före 1 948 1954 1975 
m k m k m k m k m k m k 

Försvar 39 _ 14 _ 3 _ 19.31 _ 8.92 _ 5.45 _ 
Bank och 
försäkring 8 - 5 - 1 - 3.96 - 3.18 - 1.82 -

F örvaltning 30 3 22 6 3 5 14.85 3.00 14.01 7.69 5.45 7.04 
Hälso— och 
sjukvård 28 26 32 20 5 20 13.86 26.00 20.38 25.64 9.09 28.17 
Jord och skog 24 - 13 - 1 - 11.88 - 8.28 - 1.82 -

Jurister 6 1 9 - 6 - 2.97 1.00 5.73 - 10.91 -

Kommunikat. 13 6 3 4 1 3 6.44 6.00 1.91 5.13 1.82 4.23 
Tekniker 20 - 18 - 11 2 9.90 - 11.46 - 20.00 2.82 
Skola och 
undervisning 13 51 11 28 16 31 6.44 51.00 7.01 35.90 29.09 43.66 
Handel, hotell, 
service 9 3 20 5 5 2 4.46 3.00 12.74 6.41 9.09 2.82 
Hantverk, in
dustri, kontor 10 7 6 12 2 5 4.95 7.00 3.82 15.38 3.64 7.04 
övriga 2 3 4 3 1 3 0.99 3.00 2.55 3.85 1.82 4.23 

m = man 
k = kvinna 

TABELL 7 
YRKESVERKSAMMA - YRKESUTBILDADE 
Östersunds Husmodersförening 

Bransch Antal yrkesverksamma Antal yrkesverksamma (yrkesutbildade) i procent 
(yrkesutbildade) av totala antalet yrkesverksamma (yrkesutbildade) 

Före 1948 1954 1975 Före 1 945 1954 1975 
m k m k m k m k m k m k 

Försvar 8 — 9 _ 3 _ 4.02 — 4.89 _ 4.35 _ 
Bank och 
försäkring 7 1 6 - 3 - 3.52 1.43 3.26 - 4.35 -

Förvaltning 26 3 19 2 4 1 13.07 4.29 10.33 5.13 5.80 6.67 
Hälso— och 
sjukvård 14 8 11 3 5 2 7.04 11.43 5.98 7.69 7.25 13.33 
Jord och skog 1 - 9 - 4 - 0.50 - 4.89 - 5.80 -

Jurister 5 - 6 - 1 - 2.51 - 3.26 - 1.45 -

Kommunikat. 37 1 23 6 11 - 18.59 1.43 12.50 15.38 15.94 -

Tekniker 3 - 7 - 5 - 1.51 - 3.80 - 7.25 -

Skola och 
undervisning 11 19 10 11 1 9 5.53 27.14 5.43 28.21 1.45 60.00 
Handel, hotell, 
service 46 21 41 10 11 1 23.12 30.00 22.28 25.64 15.94 6.67 
Hantverk, in
dustri, kontor 35 14 32 6 18 1 17.59 20.00 17.39 15.38 26.09 6.67 
övriga 6 3 11 1 3 1 3.02 4.29 5.98 2.56 4.35 6.67 

m = man 
k = kvinna 
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Diagram 6 
Männens fördelning efter yrkeskategori 
Proc. (före - 48, FBF, före - 45, HHS) 
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Diagram 7 
Männens fördelning efter yrkeskategori 
Proc. (1954» Strömsund, I96I, Rätan) 
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Diagram 8 
Kvinnornas fördelning efter yrkeskategori 

Proc. (före - 48» FBF, före - 45» HHS) 
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Diagram 9 
Ivinnornas fördelning efter yrkeskategori 

Proc. (1934» Strömsund, 19^2, Rätan) 
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TABELL 10 

KURSER OCH STUDIECIRKLAR 
Östersunds Husmodersförening 

1926 Madrasstoppning. 1953 
Servettbrytning. 

1927 Stickning och virkning. 
1930 Lampskärmskurs. 
1932 Handsksömnad. 
1933 Ljusstöpning. 1954 
1935 Madrasstoppning. 
1936 Hattkurs. 

Föreningsteknik. 1955 
1937 Hemhygien och hemsjukvård. 

(Tills, med Röda Korset) 
1939 Föreningsteknik. 

Näringslära. 1956 
1940 Klädvård. 
1941 »Den svenska livsformen». 

Spädbarnskurs. 
Barnavårdskurs. 1958 
Sömnad. 

1942 »Den svenska livsformen». 
Uppfostringsfrågor. 1959 
Strumplagning. 

1943 Studiecirkel kring Margit 
Wohlins bok »Kan familjen 
räddas?» 
»Bostadsfrågan». 1960 

1944 Moderna handarbeten 2 st. 
Barnavård. 
Laddkurs 2 st. 1961 

1945 Halmslöjd 2 st. 
Moderna handarbeten. 
Rysk dramatik. 

1946 Halmslöjd. 
Moderna handarbeten. 1962 
Rysk dramatik. 

1947 Halmslöjd. 
»Äk tenskapsdramatik». 
Konst. 

1948 »Äktenskapsdramatik». 
Hemmets problem. 
Konst. 
Handarbete. 
Krukväxtvård. 1963 

1949 Prydnadstillverkning. 
Tillverkning av provdockor. 
Heminredning. 
Handarbete. 

1950 Bokcirkel. 
Föreningskunskap, samh.orient. 

1951 Tidsenligt handarbete. 
Madrasstoppning 2 st. 1964 

1952 Tidsenliga handarbeten. 
Vävning. 

1953 Vävning. 
Handarbete. 

Sömnad av lampskärmar och 
stolsöverdrag. (ICA—kurs) 
Textilkunskap. 
Keramik (ordn. av Studieför b.) 
Snickeri (ordn. av Studieförb.) 
F öreningsteknik. 
Handarbete. 
Textil. 
Korgflätning. 
F öreningsteknik. 
Tidsenligt han darbete. 
Familjen och ekonomin. 
Sjukvård. 
»Hur lever svensk ungdom?» 
Nutidskvinnan. 
Dramatik. 
Handarbete. 
»Kvinnovardag i frågespegel». 
Det antika dramat. 
Djupfrysning. 
»Vacker till vardags ». 
Blommor i kruka och vas. 
Bernhard Shaws dramatik. 
Finare handarbete. 
Knyppling. 
Sju Shakespearedramer. 
Blommor i kruka och vas. 
»Värld i förvandling». 
Strindbergs dramatik. 
(Radions serie) 
»Sjung i kör». 
Knyppling. 
»Värld i förvandling ». 
Strindbergs dramatik. 
Knyppling. 
Körsång. 
Flamskvävnad. 
Klädsömnad. 1 

Det romantiska dramat; 
Livet och människan. 
Köpteknik. 
Ryska berättare. 
Engelska 2 st. 
Klädsömnad 2 st. 
Hattsömnad. 
Vävning. 
Körsång 2 st. 
H ölbergs komedier. 
(Radions kurs) 
»Våra barn i hem och samhälle,» 
(Ordn. av länsförb.) 
Klädsömnad 3 st. 
Hattsömnad 2 st. 
Körsång 2 st. 
Litteratur 2 st. 



1964 Engelska. 
»Vackrare — friskare». 
Litteratur »Stark men svag». 
Klädsömnad. 
Hattsömnad. 

1965 Hattkurs 2 st. 
Konstbroderi 2 st. 
Klädsömnad 2 st. 
»Vackrare — friskare». 
Litteraturkurs »Stark men svag». 
Hälsa och kondition. 
»Sjung i kör». 
Knyppling. 
Småvarmt. 

1966 Klädsömnad. 
Flamskvävnad 2 st . 
Konstbroderi 2 st. 
Körsång 2 st. 
Hälsa och kondition. 
Djupfrysning. 
Småvarmt. 

1967 Flamskvävnad. 
Klädsömnad. 
Hemmets kostfråga. 
Hälsa och kondition. 
Litteratur. 

1968 Gymnastik. 
Trolldomsört och 
läkeväxt. 
Litteratur. 
Köpträna. 
Flamskvävnad. 
Sömnad. 

1969 Gymnastik. 
Krydda. 
Trolldomsört och läkeväxt. 
Litteratur. 
Flamskvävnad. 
Sömnad. 

1970 Gymnastik. 
Litteratur. 
Krydda. 
Trolldomsört och läkeväxt. 

1971 Gymnastik. 
Litteratur. 
Föreningsteknik. 
Flamskvävnad. 

1972 Litteratur. 
Flamskvävnad. 

1973 Engelska. 
Litteratur. 
Flamskvävnad. 



TABELL 11 

DEMONSTRATIONER 
Östersunds Husmodersförening 

1926 Jell—o —produkter. 
1930 Spädbarnsvård. 
1931 Elektriska spisar. 

Snabbkokaren »Fruco». 
1932 Finare bakverk. 
1935 Täckstickning. 
1936 Mat demonstration. 
1937 Persil—produkter. 

Reymersholms—produkter. 
1939 Cacao. 

Moderna konserveringsmetoder. 
1940 Moderna konserveringsmetoder. 
1944 Hushållsassistent 

Råkonservering. 
1946 Reymersholmsprodukter. 
1947 ICA:s djupfrysta produkter. 

Rationella köksredskap. 
1950 Kardning och spånad av ull och lin. 
1951 Renköttstillagning 

(på Gregoriimarknaden). 
Findus—produkter. 
Aktiv hushållning: Barnkläder. 
Annas parfym: Ansiktsbehandling. 

1952 Kemisk tvätt. 
Moderna hushållsmaskiner. 

1953 Huskvarnademonstration. 
1954 Svampdemonstration. 

1956 Huskvarnademonstration. 
Höns— och äggmat. 

1957 Näringslära. 
Handarbete. 
Bosch köksmaskin. 
Stå och sitt rätt —arbeta lätt. 

1958 Näringslära. 
Ansiktsbehandling och make up. 

1960 Konsten att vara välskött. 
Vårens mode och tyger. 

1961 Nagelvård från grunden. 
Välutförd make up. 
Tvätt— och strykmaskincr, elspisar. 

1962 Svamp. 
Vårmodet i kläder, tyger, frisyrer och 
korset tering. 

1963 Tillagning av risrätter. 
Praktiskt resklädd. 

1964 Styckning och tillagning av kött. 
Varma smårätter. 
Vårens skor. 
S y kursens alster. 

1965 Kläder sydda med Stilmönster. 
1966 Djupfryst fisk. 
1969 Tvättmedel. 
1970 Goda städredskap. 
1972 Goda och nyttiga sallader. 

TABELL 12 

UTSTÄLLNINGAR 
Östersunds Husmodersförening 

1926 Hemutställning. 
1927 Stickade och virkade alster. 
1933 Julmässan i Blå Hallen, Stockholm. 
1935 Julmässan i Blå Hallen, Stockholm. 

Bordet 1935. 
1937 Julmässan i Blå Hallen, Stockholm. 
1939 Barnet och leken. 
1941 Kostråd. 
1944 Svampar. 
1945 Svampar. 

Moderna handarbeten. 
1947 Rationella köksredskap. 
1949 Bra vara till vardags. 

1950 Alltid ulltid. 
1951 Rörstrandsutställning. 

Fönstret. 
1956 Svamp. 

Förkläden. 
Textilier och 
hemslöjdsalster. 

1963 Alster från föreningens 
cirklar och kurser. 

1964 Böcker. 
Handarbeten. 

1966 Alster tillverkade i för
eningens kurser och cirklar. 



TABELL 13 

FÖREDRAG, KÅSERIER, RESESKILDRINGAR, RAPPORTER ETC. 
Östersunds Husmodersförening 

1926 

1927 
1928 
1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Frukt igele. 1937 
En aktuell kvinnorörelse. 
Hushållets ekonomi. 
Tandhygien. 
Några drag ur kaffets historia. 
Om hemsysterns kall. 
Våra flickors utbildningsmöjligheter. 1938 
Något om hälsovård i olika åldrar. 
Något om barnets psykologi. 
Hemmets arbetsbelysning. 
Spädbarnsvård. 
Några anföranden från bar navårds
kongressen i Finland. 
Kvinnan i Grekland. 
Koloniland. 
Hemmets budget, (gemens, m. FBF) 
Äldre textilier i vårt Länsmuse'um. 
Kvinnan bland vilda folk. 
Barnkolonierna. 
Arvsfonden. 1939 
Gamla Östersunds husmödrars 
mödor och besvär. 
Boskapsskötsel och vidskepelse. 
Om svalginfektionens betydelse under 
den tidiga barnaåldern . 
Resor i Jämtland och andra delar 
av Sverige. 
Nya lagen om moderskapsersättning 
och dess tillämpning. 
Reseminnen från en inspektionsfärd 
som barnavårdsombud. 
Välj svensk var a. 
Ryor. 
Heminredning. 
Barnen och tuberkulosen. 
Livet i det gamla Pompeji. 
Husmoderns ställning — dess utveckling 1940 
under de senaste 100 åren. 
Inkafolkens Peru. 
Befolkningsfrågan (radioserie). 
Husmoderns betydelse för hemmets 
ekonomi. 
Några medicinska synpunkter på 1941 
kostens sammansättning. 
Det 7:e skolåret, (gemens .m. Moderata 
Kvinnoförb. och FBF) 
Våra barn i lekåldern. 
Föreningarnas och den enskilda kvin
nans insats i samhället. 1942 
Storbarnkammaren. 
En resa i Holland. 

Minnen från tiden som yrkeskvinna. 
(3 föredr. av ol ika för.håll.) 
Näringsfrågor. 
Uppfostringssvårigheter i hem och 
skola. 
Hemarbetets organisation. 
En färd genom Petsamo upp till Norra 
Ishavet. 
Mjölkens betydelse för folkhälsan. 
Hur skydda hemmets ekonomi genom 
försäkringar. 
Minnen från tio år i Abessinien. 
Arbetet i Örebro Husmodersförening. 
Landsmötet i Kiruna. 
Om resan till Kiruna och Narvik. 
Nord Tröndelags Husmorsförenings 
kretsmöte i Snaasa. 
Våra barns sexuella uppfostran och 
undervisning. 
Arbetet inom mödrahjälpsnämnden. 
Arbetsförmedlingen och hemtjänst. 
Trafik och trafikolycksfall. 
Fruktens användning i hushållet. 
Husmodersföreningarnas utvecklande 
och uppfostrande betydelse. 
Arbets teknikens värde. 
De nordiska husmödrarnas gemensam
ma intressen. 
Norska arbetsstugor. 
Ekonomiträdgården. 
Sjukförsäkring, moderskapshjälp och 
statlig moderskapspenning i de erkän
da sjukkassorna. 
En resa till England. 
Drottning Kristina i nyare forskning
ars ljus. 
Var dagens kalkyleringskonst. 
Schumann. 
Kvinnornas rusthåll. 
Nya tvättmetoder. 
Föredrag av familjebidragsnämndens 
ordförande. 
Minnen från finska hemmafronten . 
Problem och metoder i modern upp
fostran. 
Synpunkter på befolkningsfrågan. 
Hemmafrontens betydelse. 
Köksträdgården. 
Östersunds barnavårdscentral. 
Priskontrollnämndens arbete. 
Tre danska kvinnogestalter. 



1942 Finns det nationalkaraktärer 
(offentligt föredrag) 

1943 Vårt folk och vår framtid. 
Kolonilandet. 
Social trygghet — enskilt ansvar. 
Glimtar från landsmötet i Lund. 
Ungdomen och sexualproblemen. 
(off. föredrag gemensamt med FBF 
och lottorna) 
Husmödrarna, köpmännen och krisen. 

1944 Hur skola vi hjälpa våra barn? 
Glimtar från Finland i fredstid. 
Nya hembiträdeslagen. 
Luciafirande t förr och nu. 

1945 Danmarks Konge och Folk. 
Den finska husmodern i krigstid. 
Glimt fra Norge just nu. 
Om svamp. 
Kvinnan i Indien. 
Aktuella tandvårdsproblem. 
Vad vi lärt av ockupatio nen. 

1946 Island. 
Hur vi bör verka och arbeta i våra för
eningar. 
Frösöblomster. 
Personliga PB—minnen. 
Verksamheten som läkare i länets psy
kiska barna— och ungdomsvård. 
Skolhälsovårdens syfte och mål. 
Husmodersdagarna i Norge. 
En tit t bakom Radiotjänsts kulisser. 

1947 Minnen fra Grini. 
Barn och leksaker. 
Presentation av Grieg. 
Husmodersförbundets uppgifter av i 
dag. 
Erfarenheter från internationellt sam
arbete. 
Den svenska husmodersrörelsen. 
Djupfrysning. 
Som Föreningen Nordens gäst i 
Trondheim. 
Eleonor Lilliehööks liv och gärning. 

1948 Indien i vardag och fest . 
Aktuella hemproblem. 
Talrubbningar hos barn. 
Gamla julseder. 

1949 Intryck från studieresa i Finland. 
Bra människa till vard ags. 
Malbekämpningsmedel. 
Hur vi svenskar håller tal. 
Husmodersgymnastik i he mmet. 
Landsmötet i Jönköping. 
Konsten att se på konst. 
Förbundskunskapskursen i 
Örnsköldsvik. 

1950 En amerikafärd. 
Resor i Danmark. 
Tjugo år i Sydamerika. 
Amerikanska familjeproblem. 
Klok omtanke skapar trygghet. 
Ullens vandring från råvara 
till färdiga tyger. 

1951 Front mot natur— ooch 
kulturbarbariet. 
Kräftsjukdomar och deras bekäm
pande. 
Aktuellt i familjefrågor. 
Skall Östersund kunna få maskin
tvättstuga? 
En resa till Västindien. 
Lillehammarskongressen. 

1952 Fru Johansson och teil tekniken. 
Ungdomsvården i vår stad. 
(4 olika föredrag) 
Några glimtar från vår kungahus. 
Kemisk tvätt. 
Kursen på Sånga—säby. 
Mexikanska utställningen. 

1953 Hemmen i Kina. 
Norden av i dag. 
Peru, soljungfruns och guldets land. 
Åldrandets problem. 
Knyppling och hemslöjd. 
Maskinerna i hushållets tjänst. 
Landsmötet i Borås. 
Nordiska Husmoderskongressen 
i Åbo. 
Krigsrisker och 
fredsutsikter. 

1954 En resa till Spanien. 
En resa. 
Kvinnan i övergångsålde rn. 
Kvinnans uppgift i civilförsvaret. 
Jämtlands läns Bildningsförbunds 
s tudiekonferens. 
Senaste nytt på trädgårdsfronten. 
Bättre hjälpmedel — lättare hemarbete. 
Kort orientering om FN. 
Om svampar. 
Några av höstens författare. 

1955 Erfarenheter från en studieresa i USA. 
Forskningens senaste rön be
träffande tandrötan. 
Några synpunkter på enhetsskolan. 
Vad FN uträttat. 
Om franska husmodern. 
»Att gå hemma och rosta igen». 
H 55 i Hälsingborg. 
Landsmötet i Falun. 
Sånga—Säby : Samlevnadsproblem inom 
familjen. 



1955 Höstens bestsellers. 1962 
1956 Samlevnadsproblem. 

FN:s verksamhet. 
Förpackade varor och i synnerhet mjölk 
och grädde. 
Besök hos Meråkers Husmorslag. 
Från Nordiska mötet i Nyborg. 1963 
Rapport från kursen »Samlevnadsproblem» 
i Sigtuna. 

1957 Hemkvinnan i dagens samhälle. 
Bruks— och prydnadssaker genom tiderna. 
En silverbröllopsresa till Nordkap. 1964 
Våra krukväxter och deras skötsel. 
Landsmötet i Halmstad. 
Glada minnen från norska husmödrarnas 
landsmöte. 
Franska husmödrar i närbild. 

1958 En amerikavistelse. 
Folksjukdomen fetma. 1965 
Kläder och deras färgsammansättning — 
smycken och ögonfärg. 
Runstenen på Frösön. 
Jordbävningen på Santorin. 
FN:s internationella räckvidd. UNICEF» 
arbete. 
En italienresa. 

1959 En resa i Indien och Nepal. 1966 
Inte bara salt och peppar. 
Silver—guld—pärlor och ädla stenar. 
Kontakter med Finland. 
Bättre—billigare—vackrare vårgarderob. 
Referat från kurs på Sånga—Säby. 
Landsmötet i Uppsala. 
Rese kåseri. 1967 
ACWW:s internationella kongress i Edin-
burg. 
Varudeklarationsnämndens arbete. 

1960 Arbetsställningar och arbetsteknik. 
Familjeliv och psykisk hälsa. 1968 
Flygfärder i Norrland. 
En resa till Kanarieöarna. 
Hur möblerna vill betjäna oss i dag. 
Vår vårgarderob. 1969 
Kongo i dag. 
Utflykten till Norge vid 17 :e maj. 

1961 Karin Boye—afton, presentation och lyrik
läsning. 
Blick på det gamla och det nya Israel. 
Bilder från Nordiska Husmödrarnas möte i 1970 
Visby. 
Två portalgestalter i Frösö historia. 
Landsmötet i Malmö. 
FN:s arbete och hyllning till Dag Hammar-
skiöld. 
Föreningen och den enskilda människan. 

1962 Ost. 

Från drottning Viktoria t ill Sputnik. 
UNICEF och det internationella hjälp-
arbetet 
Resor i Indonesien och Indien. 
Pälstillverkning och pälsvård. 
Nyutkomna böcker. 
Näringslära. 
Från Jämtlands fågelmarker. 
Humor i fjällvärlden. 
Uppdrag i Gaza, Israel och Kongo. 
Den nya skolformen och dess tillämpning. 
Elevvården inom grundskolan. 
Slakteriföreningens utveckling. 
Gränsfjällens nordiska kontakt. 
Råd om fötternas vård. 
Hushållsföredrag. 
Lucialegendens uppkomst sedd ur jämt
ländsk synvinkel. 
UNICEF -s och AC WW s verksamhet. 
En studieresa genom Asien. 
Möbler och inredningar från olika epoker. 
En resa till Bodö. 
Kommunalt arbete i Östersund. 
Jämtländsk hemslöjd. 
En rundresa på norra Irland. 
ACWW :s kongress i Dublin. 
Resa till Island. 
Medicinska synpunkter på pensionärs
problemen. 
Vår bostad. 
Som svensk observatör vid en lärarkon-
ferens i Kenya. 
Om SHR:s verksamhet. 
UNICEF — 20 år i barnens tjänst. 
Besök i Japan, Hongkong och Ceylon. 
Information om högertrafiken. 
Resa i Israel. 
Rapport från husmodersdagarna. 
Tre år som husmor i Etiopien. 
Husmorsferiekurs på Fana folkhögskola. 
Information om yrkesskolverksamheten. 
Resa i Afrika. 
Resor i Europa. 
Nordisk Husmodersförbundskongress i 
Helsingfors. 
Resa till Guatemala. 
Höstens böcker. 
Min barndoms psalmer. 
Trolla med färg i hemmet. 
Resa till Wien med Frösöflickorna. 
Resa till Tanzania. 
Resumé av kursen »Krydda, läkemedels-
växt och trolldomsört». 
Åldrandet en del av livet. 
Nordens Husmodersförbunds semesterdagar 
på Island. 



1971 Birger Sjöbergs liv och dikt ning. 
Resekåseri med bilder om Grönland. 
Ny organisation av hemkonsulentverksam
heten. 
ACWW och dess kongress i Oslo. 
Landsmötet i Luleå. 
Englands nya städer. 

1972 G oda och nyttiga sallader. 
Gamla Östersund. 
Vatten och avlopp i Östersunds kommun. 
Luciafirande t. 
Svensk musik. 
Redogörelse för remissvar ang, kommersiell 
service i glesbygd oc h rättegång i mindre 
tvister. 

1973 Kulturnämndens arbete. 
V aru de klaration. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män som 
bör grundläggas redan i skolan. 

Minnesbilder från prästtjänst i Offerdal. 
Hälsovårdsnämndens arbete. 
Information om Sovjet. 
Landsmötet i Västerås. 
Julgranens historia. 

1974 ADL—hjälpmedel för äldre och handikap
pade. 
Kvinnoroller i våra g amla kyrkoseder. 
Frösö Trivialskola. 
Studier för sjukhuspräst i USA . 
En hollandsresa. 
Gårds— och ortsnamn och dess bevarande. 
Rätten till bättre bidrag till dem, som vårda 
sjuka i hemmet. 
Rapport från Nordiska kongressen (Vart tog 
medmänniskan vägen?) 
Nordiska kongressen. 



TABELL 14 

STUDIEBESÖK 
Östersunds husmodersförening 

1926 Birka barnhem och folkhögskola. 
Koop. Handelsföreningens bagerier och 
lokaler. 
Förlossningshemmet, Frösön. 

1931 Länsmuseet. 
1937 Koop :s nya charkuterifabrik. 
1939 östersundsortens Mejeri. 

Koop. charkuterifabrik. 
1948 Rösta Lanthushållsskola. 
1949 Verkstadsskolan. 
1950 By dalen och Vångens hingstuppfödnings-

anstalt. 
1951 Vattenverket. 

Ångbryggeriet. 
Stadskällarens köksavdelning. 
Törsta Lantmannaskola. 

1952 Jämtlands Mejeriförenings smältostfabrik.-
Rösta Lanthushållsskola. 
Gamla Östersunds samlingar, Rådhuset. 

1953 Östersunds—Postens tryckeri. 
Rörstrandsutställning av dukade bord. 
Hällristningar, Glösabäcken. 

1954 Slakteriet. 
Halåsens skogsskola. 
Spädbarnshemmet. 
Storsjölidens mödra— och barnhem. 
Sjuksköterskeskolan. 

1954 Kattstrupeforsen. 
1955 Nilssons charkuteributik, Brunflo. 

Gusta stenförädling. 
Brunflo kyrka. 

1956 Nordsvenskas kafferosteri. 
1957 Kläppeköket. 

Näldens Ullspinneri. 
Talmansgården och Nygården. 
Nya mejeriet, Östersund. 

1958 Boströms möbler. 
Nya biblioteket. 

1959 Landstingets elevhem. 
Björknäs, Nya skolan, Bräcke. 
Hantverkshuse t. 
Stadsmuseet 

1960 Biblioteket (Hur man utnyttjar bibliotekets 
möjligheter). 
Trondheim. 

1961 Hushållningssällskapets gård i Ottsjö. 

1961 ICA:s provkök, Stockholm. 
Gustavsbergs fabriker, Stockholm. 
N ationalmuséum. 
Millesgården. 
Landsantikvarie t, Östersund. 

1962 Nystedts bageri. 
Domus varuhus. 
Hiibinettes bokhandel. 

1963 Hushållningssällskapets Plantskola. 
1964 Näs kyrka. 

Bjärme Andelsladugård. 
Generalkonsul öhrns villa i 1700—talsstil. 
Domus Varuhus. 
Slakteriföreningens charkuterifabrik. 

1965 Östersunds Ångbryggeri. 
Östersunds Rådhus. 
Östersunds Stadsmuseum. 
Jämtslöjds försäljning. 
Östersunds Bowlinghall. 

1966 Länsresidenset. 
F 4 flygflottilj. 
Warners korsettfabrik. 
KF :s lagercentral. 
Sundsvall. 

1967 Sätergläntans vävskola, Nittsjö ker.fabrik, 
Klockargården, Olsbacka. 

1968 Palmcrantzskolan. 
L.M. Erikssons fabrik. 
Frösö Handtryck. 
Centralföreningens chipsfabrik. 

1969 Länsbiblioteket. 
Ragunda kyrka. 
Ragunda hemslöjd. 
Hornsbergs kyrka. 

1970 Birka folkhögskola. 
Barnstugan Balders Hage. 
Marielundskyrkan. 

1971 Jämtlands läns Arbetsvårdsinstitut. 
Vinetta strumpfabrik. 

1972 Stadens växthus. 
Lasarettets nya köksavdelning. 

1973 Nämndhuset. 
Långvårdskliniken, Solliden. 

1974 Nya poliset. 
Frösö Trivialskola. 



TABELL 15 

KURSER OCH STUDIECIRKLAR 
Fredrika—Bremerförbun det 

1936 Föredragsserie ang. fattigvård och folk 
pensionering. 

1937 Kurs — samhällets barnavård. 
1941 Beslut ordna studiecirklar i musik, tyska, 

engelska, konsthistoria, den svenska livs
formen samt mötesteknik. 

1943 Diskussionsklubb. 
Utländsk läsecirkel. 

1944 Kurs i mötesteknik. 
1948 Kurs i tal teknik. 

Upplysningsmöte kring valet. 
Utannonserades kurser i klädsömnad, engel
ska, bridge. 
Engelsk bokcirkel. 
Musikcirkel. 
Cirkel betr. utrikespolitik utann onserades. 

1949 Utannonserades kurser i engelska, konst, 
musik, teater, klädsömnad, linnesömnad, 
barngymnastik, gymnastik för damer. 

1950 Utannonserades kurs i klädsömnad, linne
sömnad. 
Annonserades engelsk bokcirkel. 

1951 Föreläsningsserie i kommunalku nskap ut
annonseras. 
Studiecirklar i sömnad 2 st., mönsterklipp
ning, kläd— och linnesömnad, 
konversationscirkel i engelska, 
litteraturcirkel. 
Fransk språkkurs. 

1952 Kurs i mötesteknik. 
1954 Matlagningskurs. 

1957 Studiecirkel i engelska, litteratur, musik, 
föreningsteknik. 

1958 Musikcirkel. 
Engelsk språkkur s. 

1959 Kurs (cirkel) i musik, litteratur, engelska. 
1961 Kurs i självskydd, brandskydd, sjukvår d. 

Litteraturcirkel. 
1962 Litteraturcirkel. 
1963 Litteraturhistorisk cirkel. 
1964 Litteraturcirkel. Musikcirkel. 
1965 Deklarationskurs. 

Kurs i företagsekonom i. 
Litteraturcirkel. Musikcirkel. 

1966 Kurs i föreningskunskap. 
Kurs i konsthistoria. 

1967 Litteraturcirkel. Iviusikcirkel. 
1968 Litteraturcirkel. Musikcirkel. 

Cirkel kring radiokursen »Jämställdhetens 
villkop). 

1969 Kurs: Glimtar från en kulturhistorikers 
arbetsfält. 
Litteraturcirkel. 

1972 Hänvisning till studierapporten (ej 
återfunnen). 

1973 Engelsk läsecirkel med anknytn ing till 
kvinnofrågor. 
Studiecirkel »Vårt möte». 
Debattcirkel. 

1974 Könsroller i litteraturen - bokcirkel kring 
kvinnolitteratur. 
Kurs: Jämställdhetens villkor. 



TABELL 16 

FÖREDRAG, KÅSERIER, RESESKILDRINGAR M.M. VID KRETSMÖTEN 
Fredrika—Bremerförbunde t 

1930 Sinclair Lewis. 1938 
Reseskildring från en resa till Amerika. 

1931 Ech—n—Aton och Tut—Anck-Amon, en re
volutionär fredsfurste och hans reaktio
näre svärson. 
Hemmets budget. 1939 
Roms stadsbild genom tiderna. 
Människogemenskapens konst. 
Folksjukdomen tuberkulosen och dess be
kämpande. 1940 
Kvinnans liv i Norden i urgammal tid. 

1932 Förbundets syften och verksamhet. 
Mannen, kvinnan och barnet. 
Bland gångna tiders utvandrare. 1941 

1933 Erfarenheter som dansk lektor i Sverige. 
Gandhi, Indiens nationalhjälte. 
Amerikanska kvinnoklubbar. 
»Den stora vreden» av Olof Högberg. 1941 
Kvinnorna inför världskrisen. 

1934 Temperamenten i äldre och nyare p sykologi. 1943 
Lasarettets historia. 
»Kvinnan och det lyckliga livet» av Ebba 
Theorin—Kolare. 

1935 Reseintryck från Ryssland. 
Judiska påskseder. 1944 
önskvärdheten av mindre skolklasser. 
Hur intressera ungdomen för FBF och dess 
syften? 
Sociala hjälpåtgärder till stöd för barnafö- 1945 
derskor och familjer med barn. 
De gamla sockendräkterna. 
Heimbygdas verksamhetsgrenar. 
Jämtländska fornfynd. 1946 
Nödvändigheten av att kvinnor sätter sig in i 
tidens frågor, uppövar sina möjligheter, 1947 
uttrycker sina tankar. 

1936 Mexicos fomvärld. 
Kulturkrisen och det nordiska samarbetet. 
Fritiden. 
Hemortsrätt och mantalsskrivning. 
Fattigvårdslagen. 1948 
F olkpensioneringen. 
Arbetet som stadens diakonissa. 

1937 Vården av sinnesslöa barn. 
Petra —- den rosenskimrande staden. 
B arnavårdslagen. 
Om barnavårdsmans uppgifter och skyldig
heter. 
Några glimtar från arbetet med fosterbarnen. 
Kvinnorna i Amerika. 
Aldous Huxley. 
Kvinnan och moderna genom tiderna. 
Kvinnoopinionernas betydelse för vår tids sam
hällsliv. 1949 

Studentexamen i stöpsleven. 
Yrkesrådgivning för ungdom. 
Kvinnoarbetet och den internationella 
socialpolitiken. 
Glimtar ur Fredrika Bremers liv. 
Pilsudski och Polens pånyttfödelse. 
Vad vet ni om Fredrika Bremer—förbundet? 
Luftskyddet. 
Märkeskvinnor i krigstid. 
Krigs— och revolutionspsykologi — 
minnen från sju revolutioner . 
Krigssommaren i Polen. 
Kvinnorepresentation vid höstens val. 
Mödrahjälp. 
Kvinnan, hemmet och samhället. 
Kvinnan i Amerika. 
Mozart. 
Kvinnlig värnplikt eller s.a.s. försvarsplikt. 
Axplock i nyare amerikansk litteratur. 
Fredrika Bremer. 
Ungdomen och sexualproblemen. 
Enskilda insatser. 
Hur samordna yrkesarbetet och husmoders
uppgiften? 
Hur jag städade mig över Atlanten. 
Ungdomsklubbar. 
Ungdomens nöjesliv och fritidsproblem. 
Kurators verksamheten vid sjukhus. 
Norges kamp och befrielse. 
Peterson—Berger och Sommarhagen. 
Vardagens juridik. 
Några dagar i Paris. 
Sommarens krönikespel om Vild—Hussen. 
Skatten vid källan. 
Barnets utveckling under förskoleåldern. 
Polen av i dag. 
Kvinnan och den officiella diskussionen. 
Damfrisöryrket. 
Orientresa. 
Hemarbetet. 
Livet i Frankrike av i dag. 
Cyrano de Bergerac. 
Det aktuella läget i Finland. 
Från blåstrumpa till yrkesjournalist. 
Hemgårdsrörelsen och Östersunds nya ung
domsgård. 
Flickorna inför yrkesvalet. 
Fredrika Bremer. 
Fredrikornas årsmöte i Sto ckholm. 
Nya skolreformen och dess konsekvenser 
för flickskolan. 
En amerikaresa. 
Konst, kritik och publik. 
Vi norrlänningar. 



1949 Dikter av August Strindberg. 
Elin Wägner. 
Yrket som anställd vid posten. 
Spanien. 
Nyheter på kvinnofronten. 
Missionsarbetet. 
Humor i svensk kons t. 
Belysning av vad som tilldragit sig inom 
kvinnovärldens speciella intresseområden. 
Resa med lastbåt till Sydamerika. 

1950 Händelser ute och hemma kring 
halvsekelskiftet. 
Biggest in the World (kåseri om Amerika). 
Vardagens ekonomi. 
Lo ttarö reisen. 
Dagsaktuella in— och utrikespoliti ska frågor. 
Rationell klädsömnad. 
Likalönsprincipen. 
Köpenhamns kvinnoföreningar. 
Europa genom amerikanska glasögon. 

1951 Arbe te t på arkive t sam t tillvägagångssätte t 
vid släktforskning. 
Signalen gäller oss. (Barbro Alving i 
anslutning till Elin Wägners bok 
»Väckarklockan».) 
En afrikaresa. 
Röda Korsets arbete under 20 år. 
Äktenskapets juridik i teori och praktik. 
Vad, innebär övergångsåren för kvinnan 
Israels historia och återuppbyggnad. 

1952 En resa till Indien och Pakistan. 
Vart landstingsskatten tar vägen. 
Skolbarnsbespisningen och dess problem. 
Synpunkter på mitt yrke. 
Aktuella glimtar från en englandsresa. 
Utrikespolitisk orientering; några storpolitiska 
händelser i Europa under senaste d ecenniet. 

1953 Episoder och minnen från sekelskiftets 
Östersund. 
Kvinnan i konsten. 
Hemhjälpskommittens 
betänkande. 
Hemhjälpsförhållandena i 
Östersund. 
Några »ismer» i den moderna kons ten. 
En utrikespolitisk översikt från Stalins död och 
drottning Elisabeths kröning fram till de sena st 
timade händelserna — Diors varslade korta kjol 
inte att förglömma. 
önskemål för vår stad och vårt län. 

1954 Jämtlands arkeologi. 
Spanien i helg och socken. 
FBF:s berättigande och målsättning. 
Kvinnans två kritiska åldrar. 
Kebnekajse. 
Ärvdabalkssakkunnigas förslag till ändring av de 
utomäktenskapliga barnens arvsrätt och därmed 
sammanhängande frågor. 
Kvinnorepresentationen i det kommunala livet. 

1955 Sköterskeutbildningens utveckling — särskilt i 
länet. 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Stadens förvaltning genom tiderna och stadens 
aktuella problem. 
Episoder kring reportage. 
Något om äktenskapskonflikter. 
Betänkandet Samhället och barnfamiljerna. 
Stockholms fondbörs. 
F amiljejuridik. 
Avsikten med Sundsvallsbankens 
public—relations—afton. 
Jorden runt på 40 dagar. 
Skogsbruket i Sverige och speciellt 
i Jämtland samt Halåsens skogsbruksskolas 
ändamål. 
När porslinets gåta löstes. 
Dagens utrikespolitiska läge. 
I Europa just nu. 
Sånt kan hända en journalist. 
SJ:s turistresor i Europa sommaren 195 7. 
Vikten av kvinnans yrkesutbildning och 
kontakt med yrket även under äktenskapet. 
Nils Pedersen — en stor dansk lyriker. 
Några glimtar från Östersunds socialvård, 
fr.a. åldringsvården. 
Specialister och medmänniskor. 
Länsstyrelsens sammansättning. 
Landskontorets uppgifter. 
Kvinnan i övergångsåldern. 
Mitt nya liv i Indien. 
Kvinnan vid nyckelhålet (nyckelhålet = 
otillbörlig kvinnlig passivitet). 
J orden runt på några da gar. 
Manligt och kvinnligt i beroende och mot
sättning. 
Östersunds historia. 
Om varje kvinna visste vad varje änka vet. 
En resa till Grekland och Tur kiet. 
Sjuksköterskornas problem. 
En resa till Frankrike. 
Kvinnan på modet. En belysning av kvinnans 
problem på lagstiftnings— och samhällsfronten. 
Kvinnans ställning i Asien. 
Om hem (heminredning). 
Kvinnan och spöket ensamhet. 
En reportageresa i Ryssland. 
Världen, Europa och vi. 
Stress och hälsa. 
Fredrika Bremers person och liv. 
Gustaf Fröding. 
Konsthantverk i Zululand. 
Att våga vara sig själv. 
Glimtar från Fjärr an östern. 
Länsbibliotekarien berättade om sitt arbete, 
Pengar är inte allt, men ändå... 
Konsumentfrågor. 
Föredrag kring boken »Kvinnors liv och arbete 
Behöver vi en kvinnorörelse? 
Behöver vi Fredrika Bremer—förbundet? 
Samhällets samvetsbarn (gällde utv.störda 
barn). 
Nya sjuksköterskeutbildningen. 
Samerna och deras levnadsförhållanden. 



1964 En resa i USA. 1968 
Att vara Fredrika. 
Blomsterfonden och dess arbete. 
Kroksgård och dess historia. 
Varan i butiken oc h miljön därhemma. 
Att följa vägmärken. 1969 
Familjeberedningens promemoria angåen
de ökat stöd åt barnfamiljerna. 
S katte beredningens betänkande. 
S tu die sociala stödet. 1969 

1965 Familjerättskommitte'ns betänkande. 
»Äktenskapsrätt». 
Protokollen berättar ... Östersunds- 1970 
kretsen 35 år. 
Fredrika Bremer. 
Aktuella stadsplanefrågor i Östersund. 
Det sköna 1700—talet. 
Poesi och politik. 
Utredningen om det statliga presstödet. 
Arbetsmänniskan—Fritidsmänniskan i 
dagens samhälle (ett referat av föredrag 
under landsmötet). 
Fritidsbebyggelse och fritidsmiljö. 1971 
Hemkunskap i grundskolan. 
Lämplig kost för dagens människor. 
Ung debatt kring manligt—kvinnligt. 
Nya böcker. 

1966 Utbildningssamhället. 
En journalists vardag. 
Tidens krav på kvinnnan — kvinnans krav 
på tiden. 1972 
Psykologiska förändringar på äldre dar. 
Naturvårdsinventering i Jämtlands län. 
Hur ett smycke blir till. 1973 
Dräkter och dräktforskning i Jämtland. 
Franciscus av Assisi och staden Assisi. 
Värt att veta om päls. 1974 
Aktuellt på aktiemarknaden. 
Kvinnoporträtten i boken »Märit». 

1967 Den frivilliga särbeskattningen. 
Den mänskliga staden. 
Gemenskap. 
Peterson—Berger och Sommarhagen. 
Kvinnor i U—la nd samt rapport från 
Hanna Rydh—seminariet i Sierra Leone. 1975 
Författares, konstnärers och andras älsk
lingsrätter. 
Den värld jag mött (Elsa Björkman—Gold-
schmidt). 

1968 Ensamhet — problem eller tillgång. 

Fredrika i dag. 
Möte med medmänniskor i välfärdssamhäl
let — erfarenheter och funderingar. 
Kvinnovardag i U—land. 
P.O. Sundmans författarskap. 
Hur vi bäst bör ordna det för barnen i sam 
hället. 
Bibeln — alla tiders bestseller. 
Vardagsnerver. 
Välfärd till döds — biologiska miljöskador 
i vår omgivning . 
Att trolla med färg. 
Kvinnor i landskapet. 
Ibsen, Strindberg och kvinnofrågan 
(jämlikhetsdebatten i litteraturhistorisk 
belysning.. 
Åldrandet en del av live t. 
Om Armfelts fälttåg. 
Att leva tillsammans. 
På tal om abort — abortlagstiftningen 
och dess tillämpning. 
Julprydnader från förr och n u. 
Elin Wägners Vädcarklockan. 
Hembygdens bibliotek — folkets bibliotek. 
Talmansgården i Tullus. 
Hur är det at t åldras i Stor— Östersund? 
FBF:s handlingsprogram. 
Barn på sjukhus. 
Vad teckning och måleri berättar om 
Östersunds historia. 
Årets biografier. 
Familj i upplösning eller omvandling. 
Kvinnor i I—la nd och U—land. 
Hur man tacklar sina personliga problem. 
Marginalgrupper på arbetsmarknaden. 
Motion och kondition. 
Berömda kvinnors män. 
Vad händer med våra fjäll. 
Hur kan kommun och landsting möta 
den nya abortlagen 
Din rätt till försäkring ... folkpension ... 
ATP ... föräldraförsäkring... 
Familjelagstiftningens ekonomiska del. 
Kvinnan i massmedia. 
Onkel Adam — hans tid i Östersund o ch 
några av hans kvinnogestalter. 
Kärnkraft eller vad? 
Barn— och ungdomsb öcker. 
Kvinnokonferensen i Mexiko. 
Kvinnan i Kina. 



TABELL 17 

STUDIEBESÖK 
Fredrika—Bremerförbundet 

1936 Ålderdomshemmet. 
1940 Furuhagen — hem för utvecklingsstörda. 
1945 Utställning. 

Frösö sjukhus. 
1946 Rösta lanthushållsskola. 
1947 Telegrafstationen. 

Muse'et. 
1949 Verkstadsskolan. 

Ålderdomshem. 
1950 Ångbryggeriet, badhuset, läroverket, R östa 

lanthushållsskola (samtl. i samband med 
besök av 4 soc. arbetande kvinnor från ut
landet). 

1951 Länsarkivet. 
1952 östersundsposten. 

Gamla Östersunds samlingar. 
1954 Nya apoteket. 

Rösta lanthushållsskola. 
1955 Sjuksköterskeskolan. 

Hissmofors massafabrik. 
1956 Halåsens skogsskola. 
1957 Näldens ullspinneri. 

Ålderdomshem. 
1958 Nya biblioteket. 
1959 Wallboardfabriken, Pilgrimstad. 

Stadsmuseet. 
1960 Tandpolikliniken. 
1961 Isakssons (=grossistfirma). 

1963 Bibliotekets barnavdelning. 
Konsul öhrns villa, Häggenås. 
Jämtslöjd. 

1964 Kroksgård (en 1700—talsvilla). 
1965 Hackås kyrka. 

Parkskolans undervisningskök. 
1967 Barnstuga. 

Hornsbergskyrkan. 
Länsmuseet (utställningen »Svensk bruks
konst 1900—1960»). 
Östersunds elektriska AB. 

1968 Palmcrantzskolan. 
Kyrkås bygdemuséum och gamla kyrka. 
Hemslöjden i Lit. 
Lits kommuns fritidscentrum. 

1969 Sollidens särskola och vårdhem. 
1970 Länsmansgården i Sanne. 

Fältjägarmuséet. 
Marielundskyrkan. 

1971 F 4 flygflottilj. 
Talmansgården i Tullus. 
Ålderdomshem. 
Barn— och ungdomspsykiatriska kliniken, 
Frösö sjukhus. 

1972 Polishuset. 
1973 Stuguns kyrka. 

Utställning »Silver och textil». 
1974 Körfältet (nytt bostadsområde). 
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TABELL 19 

REPRESENTANTER I STYRELSER OCH NÄMNDER ETC. 

Siffrorna anger det totala antalet i länets samtliga husmodersföreningar under alla år. 

Styrelse, nämnd etc. Ant. Styrelse, nämnd etc. Ant. 

Barnavårdsnämnd 85 Kulturnämnd 8 
Barnbespisningsstyrelse 3 Kyrkodelegerade 9 
Biblioteksnämnd 3 Kyrkofullmäktige 147 
Biblioteksstyrelse 3 Kyrkoråd 63 
Biblioteksutskott 9 Kyrkvärd 7 
Bildningsförbund 4 Mödrahjälpsnämnd 3 
Bygdegårdss ty reise 1 Nykterhetsnämnd 33 
Byggnadsnämnd 4 Pensionsnämnd 2 
Civilförsvarsnämnd 6 Skolstyrelse 55 
Drätselkammare 1 Skolstyrelsens ekonominämnd 2 
F amiljebidragsnämnd 1 Socialnämnd 34 
F attigvårdsstyrelse 10 Stadsfullmäktige 4 
Folkskolstyrelse 16 Stiftelsen Hyresbostäder 1 
F ortsättningsskolstyrelsen 2 Styrelsen för Komm. Flickskolan 2 
Fritidsnämnd 3 Styrelsen för H.A.Läroverket 3 
F öreläsningsf örening 5 T axeringsnämnd 8 
Hemhjälpsnämnd 61 Trafiknämnd 1 
Hemsysternämnd 9 Turis tkommitte 4 
Heimbygdas slöjdnämnd 4 Tvättstugestyrelse 1 
Hushållningssällskap 15 Vägkommitté 1 
Hälsovårdsnämnd 16 Yrkesnämnd för husligt arbete 2 
Kommunalfullmäktige 59 Yrkesråd 1 
Kommunalnämnd 10 Y rkesskolsty reise 9 
Kristidsnämnd 12 Ålderdomshemskommitté 2 



Diagram 10 

SKR/HKS Nytillkomna föreningar samt antal lokala organisationer som lämnat för

bundet under tiden 1919 - 1943. 

Antal nytillkom
na föreningar 

40 

30 « 

2 0  "  

1 0  
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Antal föreningar som 
lämnat förbundet 

40 

30 

20 

1 0  
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TABELL 20 

BIDRAG TILL INSAMLINGAR, FO NDER, FÖRENINGAR ETC. 
Östersunds Husmodersförening 

1930 Prins Carls fond. 
1937 Upprop för Spaniens barn. 
1943 Såldes SHR:s jubiléumskalender och av

sattes medlen till en fond för hjälp åt de 
mindre husmodersföreningarna. 

1944 Föreningen deltog i Länsförbundets lot
teri för den beslutade fonden för huslig 
utbildning av flickor. 

1946 Beslut bidra med 1 kr./medl em i 3 år till 
SHR:s fond. 
Bidrag till Pol en. 

1947 Medhjälp vid Finlandsmässa anordnad av 
Finlandshjälpen. 
500:- till Barnkrubban Emanuel. 

1950 Bidrag till omskolning av tyska flickor. 
250:— till fly ktinghjälpen. 
Bidrag till sjömän i svenska hamnar. 

1951 Bidrag till nödlidande i Tyskl and. 
25:— till Vita Bandets jubileumsinsaml. 
300:— till Rädda Barnens evakuerings
hem. 
25:— till Sjömansinstitutet. Dessa bidrag 
fortsätter man sedan med under alla år. 
Bidraget ökar till 100:—. Ges fortfarande 
1973. 

1952 532:— till Hemm ens Forskningsinstitut. 
Föreningen stödde Israel—insamlingen. 
50:— till tyska flyktinghjälpen. 
25 :— till Kungainsamlingen. 
Bidrag till Slumsystrarnas verksamhet. 

1953 100:— till Hollandshjälpen. 
Syddes kläder för Civilförsvarets räkning. 
Kaffe servering för Greklandshjälpens 
räkning inbringade 350:—. 

1954 Serverades kyrkkaffe och nettot gavs till 
Estniska Nationa lrådets flyktingverksam
het. 
Insamling för Rädda Barnen. 
Försäljning av UNICEF—kort för Inter
nationella Barnhjälpen. UNICEF—kort 
såldes sedan alla år. År 1 966 såldes t.ex. 
8 170 st. 
Cancerinsamling inbringade 1 140:—. 
Anslag till Diakonissornas verksamhet. 

1955 100:— till Poliohjä lpen. 
Insamling för Svenska föreningen för 
psykisk hälsovård. 

1956 50:— till Estniska Nationalråd et. 
1957 300:— till Ungernhjälpen. 

1957 Insamling till Radiohjälpen. 
Föreningen sydde kläder för Civil
försvarets räkning. 
25:— till insamlingen för Talb oken. 

1958 400:- till CP-barn. 
100:— till Sällskapet Länkarna. 

1959 På begäran av SHR lämnades 100:— ur 
Hjälpfonden som bidrag till handikap
pade husmödrar. 
100:— till Stiftsgården, Undersåker. 
100:— till Greklandsinsamlingen. 
10 öre/medlem till Vänskapsslanten. 

1960 Insamling för poliosjuka. 
1961 100:— till Riksföreningen mot polio. 

Dag Hammarskjölds Minnesfond 100:—. 
1962 500:— till ACWW. Bidrag lämnas däref

ter årligen och uppgick 1974 till 1 093:— 
sammanlagt under åren. 
500:— till Cancerfonden. Denna fond får 
sedan under åren 1962—1972 samman
lagt 4 900:—. 
Bidrag till Astma—Allergiföreningen. 
Året därefter får föreningen 200:— och 
därefter 100:—/år t.o.m. 1972. 

1963 Riksföreningen mot polio 200:—. 
700:— till ett semesterhem för vanföra i 
länet. 
50:— till Penny fonden. Ges sedan varje 
år. 

1964 250:— till Lutherhjälpens insamling till 
trakomsjuka barn. 
Östersunds MS—förening 100:—. Får 
sedan 200:—/år till 19 69. 

1965 De Blindas Vänn er/Talboken 300:— (att 
användas inom länet). 
Julfemman 200:— (att användas inom 
Östersunds stad). 
Slumsystrarna 200:— 

1966 Luciainsamlingen 100:—. 
Sjöbodahemmet (sommarhem för handi
kappade) 300:—. 

1967 SHR:s insamling till handikappade hus
mödrar 700:—. 
Talboken 700:—. 

1968 Biafra 2 000:-. 
SHR:s handikappinsamling 500:—. 

1971 östpakistans flyktingar 500 :—. 
1973 Insamling för Island (Hemön) 235:—. 
1974 Penny fonden 50:—. 



GÅVOR 

1926 20:— till radiomottagare till sju khemmet, 
Frösön. 

1934 Insamling av linne till upptagningshemmet för 
späda barn. 

1936 Skänktes pris till mjölkningstävlan ordnad av 
Hushållningssällskape t. 

1939 Skänktes ljusstake till Nya kyrkan. 
1946 Födelsedagsgåva till landshövdingskan. 

Bidrag till Hertigens av Jämtland dopgåva. 
1947 Bidrag till Märta de Lavais minnesgåva. 
1949 Hemvärnsgården 600:—. 
1951 Bidrag till Kerstin Hesselgrens 80—årsdag. 

Nettot av julfesten överlämnades till So l-
lidens patienter. 

1952 Skänktes 10 kalkdukar till kyrkan. 
500:— till Gamla kyrkans restaureri ng. 

1957 50:- till lekskolan. 
1960 150:— till TV—a pparat, Psykiatriska kliniken. 
1961 50:- till TV-apparat, Solliden. 



K Ä L L F Ö R T E C K N I N G  

OTRYCKTA 

Protokoll, verksamhetsberättelser, medlemsmatriklar, stadgar och handlingsprogram, 
korrespondens, motioner och yttranden med avseende på förbunden, Jämtlands 
länsförbund av husmodersförbundet samt SHR/ HHS' lokalföreningar och FBF— 
kretsen i Östersund. 

Personliga intervjuer. 

Kommun— och stadsfullmäktigeprotokoll, kyrkböcker, mantalslängder. 

Riktlinjer för förbundsarbetet. 

Ett arbetsår i en förening. 

Kompendium låginkomstutredningen. 

Fjellgren—Hedvall: Kvinnofrågor — Samhällsfrågor. 

Kvinnans jämlikhet. Rapport från SAP:s studiegrupp kring partifrågorna. 

TRYCKTA 

SOU 1939:15 
1945:47 
1963:45 
1971:43 
1972:34 
1976:71 

Hur ska vi ha det i Jämtland och Härjedalen? (Länsstyrelsen) 

Mosskin, P. (text): Arbete och framtid del 2 (Länsstyrelsen) 

50 år för hem och samhälle (HHS) 

60 år för hem och samhälle (HHS) 

T elef onkataloger 

Läroplaner för grundskolan, fackskolan och gymnasiet. 

Periodiska skrifter: Hertha, Historisk tidskrift nr 3 1980, Husmodersförbundets Med
lemsblad/Tidskrift, Morgonbris, Tidskrift for samfunnsforskning nr 2 1980, Scandia, 
Tidskrift för historisk forskning, årgång 1981, häfte 1, Scandinavian Journal of 
History 5: 1—2 1980, Länstidningen, Östersunds—Posten. 
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