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Abstract 
 
Samhället har genomgått mycket stora förändringar under 1900-talet. Vi har gått från ett 

jordbruksbaserat samhälle till ett industriellt och nu till dagens högteknologiska samhälle. 

Kvinnans roll har förändrats från att ha varit förvärvsarbetande i jordbruket till att under 

1930- 1960-talet vara husmoder med uppgift att sköta hem och barn. Från 1960-talet har 

rollen förändrats till att vara deltagande i förvärvsarbetslivet tillsammans med ansvaret för 

hushållsarbetet. Samtidigt som denna process skett har en utveckling inom området 

hushållsteknik påverkat kvinnornas arbete i hemmet. Denna studie undersöker genom 

intervjuer med fyra personer, hur hushållstekniken påverkat kvinnors arbete, och hur kvinnors 

arbete ändrats från 1930-talet till dagens samhälle. De intervjuade bodde alla på samma gata – 

Hedvägen i Varberg- under sin barndom. Denna gata är en s.k. barnrikegata, där hyrorna 

subventionerades enligt antal barn i familjen. Således hade intervjupersonerna liknande 

hemförhållanden vilket underlättar jämföranden dem emellan. Intervjuerna analyseras med ett 

genusperspektiv genom Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt och Joan Wallach Scotts 

analysmodell för genus. Resultatet av studien visar att Hirdmans teori om genuskontrakt 

gällde även hos de intervjuade personerna. 
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1. Inledning 

I dagens moderna samhälle är det lätt att ta för givet alla tekniska hjälpmedel som finns 

tillgängliga i de flesta svenska hushåll. Dessa hjälpmedel är förmodligen något som de flesta 

inte reflekterar över. Det finns också möjligheter till att köpa färdiglagad mat i affären så att 

den inte behöver tillagas från grunden. Det kan nu tyckas vara en självklarhet att båda 

parterna i ett förhållande ska arbeta och dra in inkomst till hushållet. Det finns barnomsorg till 

barn, så att de får tillsyn och en god utveckling, medan föräldrarna kan arbeta och säkra 

försörjningen till familjen. Det finns således många möjligheter till goda liv. Det har inte 

alltid varit på det här viset. Det var inte så längesedan förhållandena var helt annorlunda. 

Under 1900-talet har enorma förändringar skett i samhället. Vårt samhälle har gått från att 

vara ett nyligen industrialiserat till dagens s.k. högteknologiska samhälle. Denna uppsats 

belyser en liten del av denna samhällsutveckling med utgångspunkt från en idag rätt oansenlig 

gata med en speciell historia i Varberg. 

 

Hedvägen är idag en liten gata i Varberg med ett relativt centralt läge, inte i centrum, men 

ingalunda i utkanten heller. Den består av nitton friliggande villor med trädgård. Husen ser 

olika ut efter ägarnas egna utbyggnader. För en oinsatt person i dag är det omöjligt att med 

blotta ögat ana något av historien bakom husens tillkomst. De byggdes 1936 och 1938 som ett 

led i folkhemsbyggandet. Paret Alva och Gunnar Myrdal drev upp en stor debatt när de 1934 

gav ut boken Kris i befolkningsfrågan. I den presenterades en mängd förslag till hur 

situationen skulle förbättras för Sveriges befolkning och framför allt för nationens många 

trångbodda barnfamiljer. Det ledde till att regeringen beslöt att införa möjligheter till 

byggande av moderna hem för mindre bemedlade barnrika familjer med subventionerade 

hyror relaterat till hur många barn familjerna bestod av. Detta blev verklighet i Varberg, och 

gatan Hedvägen byggdes således för detta ändamål i stadens dåtida ytterområde. Barnrika, 

mindre bemedlade familjer fick på så vis en unik möjlighet att bo under drägliga förhållanden. 

I ett av dessa hus bosatte min farmor och farfar sig med sina barn 1936. Senare köpte min far 

huset, och det har varit mitt hem under i stort sett hela mitt liv. Ofta har jag hört släktingar 

berätta om gamla tider, och mitt intresse för vardagslivet ”då och nu” ter sig ha vuxit med 

åren. I min b-uppsats i historia Barndom i barnrikehus undersökte jag hur barndomen kunde 

te sig på nämnda gata, då det var många barn samlade på relativt liten geografisk yta. Nu 

riktar jag ljuset mot kvinnorna. Jag är intresserad av likheter och skillnader mellan då och nu. 

Kvinnans roll är troligen inte densamma idag som under folkhemsbyggandeepoken. Då ingen 
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av de ursprungliga kvinnorna på Hedvägen numera finns i livet ses detta ur deras barns 

perspektiv, och sedan även från barnens egna hushåll.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur f.d. boende på den förra barnrikegatan 

Hedvägen i Varberg upplever att hushållsteknikens utveckling påverkade hushållet och hur de 

anser att den har påverkat kvinnors tillvaro från 1930-talet till dagens samhälle. Sett ur ett 

genusteoretiskt perspektiv vill jag därför studera hur genusordningen såg ut när 

intervjupersonerna växte upp. I och med att uppsatsen belyser en liten del av historien med 

stor betydelse för hur vardagslivet ser ut idag, har uppsatsen ett nyhetsvärde. 

 

Frågeställningarna är:  

Vad betydde hushållsteknikens utveckling för husmödrarna i barnrikehusen på Hedvägen? 

Hur var hushållsarbetet fördelat mellan man och kvinna och har det förändrats?  

Påverkade hushållstekniken och standarden i barnrikehusen genusordningen i familjerna? 

Hur upplever intervjupersonerna idag sin samtid i fråga om hushållsarbete? 

 

2. Teori 
I uppsatsen används ett genusteoretiskt perspektiv med utgångspunkt från Yvonne Hirdmans 

genussystem och Joan Wallach Scotts modell för genusdefinition i historisk analys. Hirdman 

är professor i historia vid Stockholms Universitet och hennes teori är intressant och välkänd 

inom genusforskning. Den är dessutom särdeles aktuell genom de för undersökningen aktuella 

åren. Dock behöver jag en modell för att bättre kunna analysera genusrelationen. Då 

Hirdmans teori ligger på ett mer övergripande plan är det inte helt enkelt att tillämpa den. 

Detta är något som Hirdmans teori ibland har fått kritik för från andra forskare. Eftersom jag i 

denna studie ska analysera intervjupersonernas svar utifrån ett genusperspektiv passar Scotts 

modell gällande sociala relationer bra. Scott är amerikansk historiker, och även hennes modell 

är välkänd inom genusforskning. Nedan följer en definiering av begreppet genus, följt av en 

presentation av Hirdmans genussystem och sedan Scotts analysmodell. 

 

2.1. Begreppet genus 

Vid studier av kvinnohistoria och andra besläktade vetenskapsgrenar är ordet ”kön” 

problematiskt då det är ett väletablerat begrepp med flera olika innebörder. Under början av 
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1980-talet introducerade därför svenska s.k. kvinnoforskare ordet ”genus” som en 

översättning av det engelska ordet ”gender”. Ordet ”genus” kommer från lingvistiken där det 

används för att kategorisera substantiv. Fråntaget sin lingvistiska kontext hade ordet genus 

ingen betydelse. Det var därför lämpligt att använda även i kvinnoforskningssammanhang då 

kvinnoforskarna ville undvika bruket av ännu ett engelskt ord i svenska sammanhang. 

”Gender” har på engelska samma funktion i lingvistiken som svenska ”genus”. Dock har det 

även en biologisk betydelse som kön. Ordet genus används således inom forskning som rör de 

ojämlika relationerna mellan man och kvinna i samhället. Dessa relationer handlar förutom 

om kön även om kulturella konstruktioner och föreställningar kring dem - ett slags sociala 

roller. Poängen med ordet genus är följaktligen att det är mer omfattande än ”kön”.1

 

2.2. Yvonne Hirdmans genussystem 

Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har i ett flertal år 

forskat om genusrelationer. Hon menar att kvinnorna har setts som en resurssvagare grupp än 

männen. Detta har setts som ett socialt problem snarare än ett demokratiskt eller politiskt 

sådant. Uppfattningen om att det är kvinnorna som har bristande resurser gör det till deras 

eget fel, därigenom kamoufleras det verkliga problemet, vilket ligger i systemet. Till denna 

uppfattning, eller mall som Hirdman benämner det, hör könsrollsteorier som grundas enkom 

på biologi. Hirdman anser att de handlar om makt. Enligt mallen är kvinnor resurssvaga, 

medan männen inte ingår som någon förklaring till det. Man och kvinna delas in i två läger 

p.g.a. könet, vilket bildar en genusordning.2 Kvinnor och män har traditionellt kategoriserats 

in i och tilldelats skilda roller enkom utifrån det biologiska könet, där mannen är den 

överordnande med mest makt. Detta sker automatiskt och båda grupper upprätthåller 

rangordningen genom sina handlingar. Hirdman kallar detta för ett genussystem.3 Kvinna och 

man delas in i olika roller där det innebär att de håller sig på olika områden. Som exempel kan 

nämnas uppfattningen om att kvinnor ska sköta hushållsarbete medan mannen ska sköta 

bilvård. Hirdman menar att: 
isärhållandets ’lag’ finns överallt, både vad gäller fysisk och psykisk ordning. Den strukturerar sysslor, 
platser och egenskaper.4  
 

Dessa roller tilldelas automatiskt, och det gäller att inte gå utanför sin roll. Att gå utanför sin 

roll innebär att bli betraktad som annorlunda. Det gäller för båda könen, dock inte på samma 

                                                 
1 Hirdman, Y. 2001. s.11-16 
2 Hirdman, Y. 1990 
3 Hirdman, Y. 1992 a. s.8 
4 Hirdman, Y. 2004 s.118 
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sätt. En man som gör saker som anses som kvinnliga blir betraktad som en feminin, mjuk och 

ofta ”mesig” man, medan en kvinna som gör saker som anses som manliga betraktas som en 

manhaftig, tuff och lite modig kvinna.  

 

2.2.1. Genuskontrakten 

Med industrialismens intåg kom kvinnors värde att ändras. Genom att de behövdes som 

arbetskraft i industrin förflyttades deras plats från hemmet till det offentliga rummet. Detta 

innebar att det blev enklare att se ojämlikheter mellan män och kvinnor. Arbetarklassens 

kvinnor hade sämre lön än männen samtidigt som de ansvarade för familj och hem. På samma 

gång fick de bättre bemedlade familjernas kvinnor inskränkt frihet då deras plats än tydligare 

än tidigare sågs vara i hemmet. Männens frihet ökade i sin tur i takt med utvidgade 

möjligheter till utbildning och politiskt engagemang. När kvinnorna blev medvetna om sin 

underordnade position började de att engagera sig och samlas för att förbättra sina villkor, 

vilket resulterade i olika organisationer för kvinnors rättigheter. Genom att kvinnor på detta 

sätt fick en annan möjlighet att medverka i samhället kom så genussystemet i obalans. Detta 

gav upphov till vad Hirdman kallar den moderna genuskonflikten.5 Ordningen mellan de två 

kategorierna stördes:  
Ju mer kvinnor integreras i de sociala systemen, ju mer växer konflikten.6

 

Efter första världskriget vann kvinnorna stora segrar då de fick lika medborgerliga och 

demokratiska rättigheter som män. Som exempel kan nämnas att Sverige införde kvinnlig 

rösträtt år 1919. Kvinnan blev 1920 myndig vid giftermål, och det blev lättare att driva 

igenom skilsmässor. 1923 blev det möjligt för kvinnan att ”inneha högre statliga ämbeten”.7 

Dock återstod många frågor för kvinnoorganisationerna såsom omständigheterna för 

arbetande mödrar och boendeförhållanden vilka i många fall var mycket undermåliga. Dessa 

ärenden kom snart att kallas för kvinnopolitiska frågor.8 Då kvinnor hade nått samma 

medborgerliga status som män blev arbetsmarknaden det område där män kunde sträva efter 

att upprätthålla genusordningen. Detta medförde en förändring i genussystemet på 1930-talet 

då det begrepp Hirdman kallar Husmoderskontraktet trädde i kraft. Hirdman förklarar sin syn 

på kontrakt: 

                                                 
5 Hirdman, Y. 1992 b. s.163-165 
6 Hirdman, Y. 1992 a. s.9 
7 Dahlberg, H. 1999 s. 94-95 
8 Hirdman, Y. 1992 c. s. 206 
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Kontrakt ska här förstås som en osynlig relation, en övertagen, kulturellt nedärvd ’överenskommelse’, 
ett slags (tvångs)band mellan två enheter. [. . .] Begreppet genuskontrakt bör emellertid förstås i en 
annan kontext än ett socialt kontraktstänkande. Det bör vidare avgiftas från sin rationellt kalkylerande 
innebörd, dvs. som en ekonomisk transaktion mellan två parter – som ofta uppfattas som två lika stora 
enheter. Det bör istället uppfattas som ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan 
användas för att renodla och analysera mellanrummet (dvs. beroendet) mellan män och kvinnor och de 
idéer och föreställningar, de informella och formella regler och normer som genusfigurerna 
genererar/ade om mäns och kvinnors platser, sysslor och egenskaper i ett samhälle.9

 

Detta kontrakt gällde mellan kvinnan – idealet husmodern - och samhället främst i form av 

den socialdemokratiska regeringen. Enligt kontraktet hade männen ansvar för:  
det stora hushållet och kvinnorna för det lilla. Det innebar också att männen (som politiskt kollektiv) 
svarade för kvinnornas (som socialt kollektiv) välfärd.10  

 
Gifta kvinnor skulle vara husmödrar och ha hand om hemmet. Det var deras plats. De skulle 

inte förvärvsarbeta. Detta var det lilla hushållet. Det stora hushållet bestod således av 

samhället – bl.a. politik, ekonomi och arbetsmarknad. Där skulle männen ha sin arena. 

 

Husmoderskontraktets period inleddes ungefär samtidigt som när intresset för 

befolkningsfrågor och bostadsfrågor ökade och formades till socialpolitiska frågor, frågor som 

snarast kom att beaktas som kvinnofrågor. År 1934 gav paret Alva och Gunnar Myrdal med 

boken Kris i befolkningsfrågan luft åt sina tankar om hur samhället borde förändras för att 

vända den negativa befolkningsutvecklingen, då det föddes för få barn i landet. Myrdals har 

kommit att kallas för socialingenjörer genom sina okonventionella förslag till lösningar på 

problemet. De hade en rad olika förslag. Ett av dem var att kvinnan skulle få bättre villkor för 

att kunna förvärvsarbeta genom att samhället tog på sig ansvar för barnens tillsyn under 

vardagarna. Så blev det dock inte. Istället befästes husmodern som ideal genom bl.a. 

regeringens utredning Befolkningskommissionen år 1938 där synen på husmodern som norm 

förstärktes genom diverse reformer som skulle underlätta husmoderns vardag. Kvinnor 

uppmuntrades inte att förvärvsarbeta och möjligheter att få barnomsorg var mycket knappa 

om det ens existerade. Under denna tid höjdes husmoderns status i dess egenvärde.11 I takt 

med att bostäderna moderniserades och husmödrarna fick olika bidrag förbättrades hennes 

villkor på hemmaplan. På detta sätt skulle kvinnan hållas från arbetsmarknaden och på så vis 

inte störa genusordningen. Hirdman påpekar dock att kvinnorna vann en del fördelar under 

perioden, såsom ökad trygghet i och med de ekonomiska bidragen till husmodern, och trots att 

hennes plats alltmer fastslogs vara i hemmet blev det en mer social arena genom den politiska 

                                                 
9 Hirdman, Y. 1990 s. 78 
10 Hirdman, Y. 1992 c. s.209 
11 ibid. s. 209-214 
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debatten om hemmet. På så vis blev hemmet mer öppet. Dessutom fick hon – i de flesta fall - 

modernare hem med diverse hjälpmedel för att underlätta den tunga vardagen. Männen kunde 

även i fortsättningen regera över arbetsmarknaden och politiken. Således var genusordningen 

”återställd” då särskiljandet kvarstod.12   

 

Under 1960-talet kom Husmoderskontraktet att ersättas av ett jämlikhetskontrakt i takt med 

att synen på husmodern förändrades. Uppfattningen att kvinnor genom barnafödande 

automatiskt skulle vara hemma och sköta hem och familj blev alltmer ifrågasatt. Unga 

människor började alltmer efterfråga daghemsplatser, så att även modern kunde yrkesarbeta. I 

den moderna familjen fanns en alltmer rådande uppfattning om att båda föräldrarna skulle 

förvärvsarbeta och dela på hushållsarbetet.13

 

Detta medförde en rad samhälleliga förändringar såsom byggandet av daghem och införandet 

av föräldraförsäkring. Kvinnorna behövdes nu på arbetsmarknaden genom den växande 

ekonomiska utvecklingen. Endast ca 40 % av alla kvinnor mellan 15 och 64 år 

förvärvsarbetade under 1960-talets början. Av de gifta kvinnorna var det så liten andel som 

28% som förvärvsarbetade vid denna tid.14 Under 1970-talet fick feminismen ett mycket 

starkt uppsving vilket ledde till att genuskonflikten debatterades som aldrig förr. Det bidrog 

till att Jämlikhetskontraktet år 1976 kom att övergå till termen Jämställdhetskontrakt. 

Hirdman menar att ordet jämlikhet då blivit problematiskt då det sågs som för stort: 
Jämställd däremot blev ett ord, som inordnade genuskonflikten under andra konflikter i samhället, 
framför allt mellan manliga hierarkier och klasser.15  
 

Hirdman betonar att det inte längre handlade om likhet utan att ställas jämte.  

 

Ovan har professor Hirdmans olika genuskontrakt presenterats. De är välkända inom svensk 

genusforskning. Nedan följer en presentation av Scotts modell för genusanalys. Scotts teori 

kommer att användas som en modell för att praktiskt nå bakom Hirdmans mer övergripande 

teori i intervjuanalysen. De olika faktorerna i Scotts teori kommer att tas upp integrerat med 

redovisningen och analysen av intervjuerna, tillsammans med Hirdmans teori om 

genuskontrakt. 

 

                                                 
12 Hirdman, Y. 1990 s. 86-87 
13 Hirdman, Y. 1992 c s.214 
14 ibid. s.214 
15 ibid. s.216 
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2.3. Genus – en analysmodell 

Den amerikanske historikern Joan Wallach Scott definierar genus:  
genus är ett konstitutivt element i sociala relationer som bygger på uppfattade skillnader mellan könen, 
och genus är ett väsentligt sätt att ge betydelse åt maktförhållanden.16  
 

För att göra en genusanalys bör följande faktorer beaktas: 

• ”kulturellt tillgängliga symboler som frammanar en rad olika (och ofta 

motsägelsefulla) representationer”.17 Här åsyftas motsatspar såsom natt och dag, 

varm och kall men även begrepp som ”hora och madonna”. Scott menar att det 

viktiga här är att undersöka vilka symboler som används och i vilket sammanhang, 

samt inte minst på vilket sätt det tillämpas.18 Aktuella symboler för denna uppsats 

är: kvinna/man, hemmafru/arbetare. 

• ”normativa begrepp som ger tolkningar av symbolernas mening, som försöker 

begränsa och styra deras metaforiska möjligheter.”19 Scott syftar på vilket innehåll 

som läggs i symbolerna och hur detta används för att bestämma dem. Mellan två 

symboler råder hierarki där den ena tillskrivs större värde än den andre. I 

historieskrivningen tenderar den högre symbolen att dominera eller t.o.m. slå ut 

den andra symbolen, så att den blir den vedertagna sanningen. Scott exemplifierar 

med uppfattningen om att den viktorianska erans familjesyn var allmänt godtagen 

och ej diskuterad under sin samtid, vilket ej var fallet. Dock har denna uppfattning 

”vunnit” och har setts som sanning.20 I den kontext som den här uppsatsen 

behandlar åsyftas kvinnan som husmoder och mannen som arbetare. Det ses 

allmänt som att normen var att kvinnan skulle vara hemma och mannen arbeta och 

dra in pengar till familjens försörjning. Var det så? 

• Scott anser att för att nå bakom orsakerna till uppfattningen av traditionell 

könsuppdelning bör hänsyn tas till politik, sociala institutioner och organisationer: 

”Genus konstrueras genom släktskap, men inte enbart; det konstrueras även i 

ekonomin och statsformen som, åtminstone i vårt samhälle, verkar i stort sett 

oberoende av släktskap.”21 I denna undersökning är det familjen, äktenskapet, 

arbetsmarknaden och barnomsorg som representerar sociala institutioner. 

                                                 
16 Scott, J. W. 2004. s. 98  
17 ibid. s. 98  
18 ibid. s. 98 
19 ibid. s. 98  
20 ibid. s. 98 
21 ibid. s. 99  
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• Den subjektiva identiteten. Det är viktigt att utforska hur könsidentiteter är 

konstruerade och att se till sociala organisationer och kulturella representationer. 

Det är därför särskilt intressant att se hur människor identifierar sig själva, och hur 

de uppfattar sig i förhållande till de aktuella normerna och institutionerna.22 I den 

här uppsatsen kommer jag att titta på om kvinnan ser sig som maka, moder eller 

husmoder, och även om mannen ser sig som make, fader eller arbetare. 

 

Dessa fyra faktorer av genusdefinitionen hör ihop på så vis att de inte kan verka var för sig. 

De behöver varandra för att ge en god definition av de sociala relationerna inom 

genusdefinitionen. Scott menar att denna modell även kan användas vid analys av klass och 

etnicitet. ”Syftet är att klargöra och specificera hur man måste tänka kring effekten av genus i 

sociala och institutionella förhållanden, eftersom detta tänkande sällan görs på något exakt 

och systematiskt sätt”.23 Scott har härmed konstruerat en modell för att synliggöra dessa 

effekter. Resultatet av dessa faktorer visar på ett maktförhållande, då makt uttrycks genom 

genus.24 Maktförhållandet kommer att synliggöras genom studien av dessa faktorer 

 

3. Metod 
Studien genomfördes genom intervjuer. Det finns en rad böcker på ämnet intervjuteknik. För 

historiska studier lämpar sig bäst ”Det förgångnas röst” av Paul Thompson (1980), vilken 

innehåller en mängd praktiska tips till forskaren inom muntlig historia. Denna bok har tjänat 

som en slags inspirationskälla för mitt arbete med intervjuer. Dock lutar sig denna uppsats 

främst på Steinar Kvales ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997) vilken närmast får 

betraktas som en modern klassiker i dessa sammanhang. Kvale diskuterar intervjuteknikens 

teori samt praktik på ett utförligt sätt. 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med f.d. boende på Hedvägen i 

Varberg. Urvalet bestod två kvinnor och två män. Även män har en uppfattning om kvinnors 

tillvaro bl.a. genom sina mödrar och hustrur. Det kan i det närmsta betraktas som en norm 

under 1900-talets första hälft att unga vuxna skulle gifta sig, därför används begreppen man 

och hustru. Dessutom är männen intressanta ur den aspekten att de är just män och möjligtvis 

därigenom har en annan uppfattning än kvinnorna. 

                                                 
22 Scott, J. W. 2004. s. 99  
23 ibid. s. 100 
24 ibid. s. 100 
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De fyra intervjuade är alla uppvuxna på Hedvägen i Varberg under 1930- och 1940-talen. De 

har bildat sina egna hushåll på andra håll än nämnda gata, och en av dem bor i en annan stad. 

Det viktiga är att de delade liknande förhållanden under sina uppväxtår – utgångspunkten är 

densamma. Antalet intervjupersoner kan möjligtvis anses som litet, och att det blir svårt att 

dra några slutsatser från det. Jag hänvisar dock till det utrymme som står till förfogande i 

arbetet med uppsatsen. Kvale menar att forskning med intervjuer ofta kritiseras för just detta.  

Hans svar till det är att: ”Ett paradoxalt svar på detta ur psykologins historia är att man bör 

koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap.”25 

Vid kvantitativa studier går det således inte att nå lika djupt. Jag vill dock betona att 

intervjupersonernas svar om sina upplevelser är högst personliga. Möjligen finns det personer 

som vuxit upp på Hedvägen under samma period, som har andra åsikter och tankar än de för 

denna uppsats intervjuade. Slutsatserna dras från de aktuella intervjuerna. 

 

3.1. Källor 

De intervjuade är: Ingrid B född 1932, Ingrid G född 1931, Bertil S född 1938 samt Göte S 

född 1935. Intervjupersonerna har alla godkänt att deras namn får användas i denna uppsats. 

Under intervjuerna användes ett antal frågor, vilka medföljer som bilaga i uppsatsen. Denna 

mall har dock inte följts strikt då intervjusituationerna har präglats av en avslappnad stämning 

och mer har tagit formen av samtal. Det har varit mitt syfte att inte styra intervjuerna alltför 

hårt då jag önskade just denna nämnda avslappnade stämning. 

 

Jag anser att det är angeläget med muntlig historia, och med den här uppsatsen vill jag betona 

att det har ett stort egenvärde. När det gäller den modernare historien finns kunskapen ofta 

omkring oss. Det gäller att fånga kunskap och information medan den är tillgänglig och innan 

den försvinner. Intervju som metod är en central gren och det främsta medlet inom muntlig 

historia: ”intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på meningen hos 

sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla 

deras eget perspektiv på sin livsvärld”.26 Genom kvalitativa intervjuer förväntar jag mig att nå 

en relativt bred bild av läget, vilket är svårt att nå utan denna metod. Det är en metod som 

lämpar sig väl för denna typ av forskning, då det är väsentligt att få fram intervjupersonernas 

upplevelser av bl.a. hushållsteknik då upplevelser är något högst personligt.  

                                                 
25 Kvale, S. 1997, s. 98 
26 Kvale, S. 1997, s.100 
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Intervju som metod är omdiskuterat då det är av stor vikt att de genomförs på ett korrekt sätt. 

Intervjuaren kan på olika sätt påverka utfallet av intervjun om denne inte är medveten om 

olika fallgropar som bör undvikas. Kvale varnar för risken att bli alltför engagerad i 

intervjupersonens berättelse så att forskaren inte lyckas hålla en professionell hållning, utan 

enbart ser berättelsen från intervjupersonens vinkel. Intervjun är som vid andra vetenskapliga 

metoder beroende av forskarens egna tolkningar. Då det handlar om mänsklig interaktion, 

tycks detta ännu tydligare. Forskaren måste förutom att lyssna på vad intervjupersonerna 

säger även vara uppmärksam på hur det sägs för att uppfatta nyanser i berättelserna.  

 

Då det är forskaren själv som är arbetsredskapet vid intervjuer, måste forskaren vara lyhörd. 

Intervjupersonernas egna förväntningar på intervjun och intervjuaren, samt inte minst på vad 

de tror att de förväntas säga under intervjutillfället spelar in. Jag anser att forskarens roll är 

både en styrka och en svaghet med denna metod. Som ung kvinna förväntas jag möjligtvis 

intressera mig för vissa aspekter av berättelserna och intervjupersonerna kan medvetet eller 

omedvetet välja att berätta det de tror att jag vill höra. Samtidigt har jag redan en slags 

relation till de tre personer som även medverkade i min b-uppsats, samt inte minst att jag 

genom min familj har anknytning till Hedvägen och en del av de personer som omtalas vid 

intervjuerna. Detta bidrar möjligen till ett större ömsesidigt intresse för undersökningen. 

 

Intervjuerna spelades in på kassettband för att underlätta efterarbetet, samt för att intervjuaren 

skulle kunna hålla en avslappnad inställning utan rädsla för att inte hinna anteckna någon del 

av svaren. Dock kunde telefonintervjun inte spelas in p.g.a. tekniska omständigheter. Denna 

intervju resulterade i omfattande anteckningar under intervjuns gång för att inget skulle 

missas. Inspelningarna av intervjuerna finns hos författaren. Intervjuerna presenteras med 

hjälp av sammanfattningar och citat. För att de ej ska låta opersonliga är de återgivna i 

talspråk. I de fall som intervjupersonerna nämnde andra personer vid namn har dessa ändrats 

till mer neutrala termer som ”min bror” eller ”min man”. Det blir då enklare för läsaren och 

ingen som inte blivit tillfrågad att medverka behöver känna sig direkt utpekad. 
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4. Forskningsläge 
Det finns en del tidigare forskning som rör de för denna uppsats aktuella teman. Dock är 

studierna något gamla. De är ändå användbara för min studie i det att de tillför fakta och ger 

en god insyn i området. 

 

1979 presenterade Jämställdhetskommittén sin utredning Kvinnors arbete. Den behandlade 

hemarbetande och förvärvsarbetande kvinnors attityder och tankar om sitt hushållsarbete. 

Undersökningen genomfördes genom en landsomfattande enkät där kvinnor mellan 20-59 år 

deltog, samt lönestatistik och ATP-register. Resultatet visade att det var kvinnan som tog hand 

om hushållsarbetet även i de fall då hon förvärvsarbetade. Kvinnan var beroende av 

barnomsorg och hänvisades en sämre situation i arbetslivet än mannen, då hon ofta arbetade 

deltid för att anpassa sin tid till arbetsbördan inom hushållet. 

 

Att stå vid spisen och föda barn – Om hushållsarbete som kvinnoarbete är namnet på 

Margareta Gisselbergs avhandling från 1985. Hon undersökte kvinnans ”dolda arbete” i 

hemmet. Gisselberg menade att kvinnan mer eller mindre omedvetet accepterade sin roll som 

den som hade ansvaret för hushållsarbetet och som en följd av detta hade hon en sämre 

ställning på arbetsmarknaden. Detta skulle i framtiden komma att skapa en eskalerande 

konflikt mellan produktion (förvärvsarbete) och reproduktion (hushållet).  

 

Jan-Erik Hagbergs studie Tekniken i kvinnornas händer från 1986, bestod av en undersökning 

av den tekniska utvecklingen inom hushållen under 1920- och 1930-talet. Hagberg påpekade 

att han inte undersökte hur kvinnor upplevde den nya tekniken och hur den praktiskt hade 

förändrat hushållsarbetet, även om det låg i bakgrunden av forskningen. Han koncentrerade 

sig istället på opinionen som rådde kring hushållsarbetet, och då främst 

kvinnoorganisationernas åsikter. Hagbergs resultat visade att det fanns tre olika uppfattningar 

som styrde opinionen om hushållsarbete: den optimistiska synen på teknikens framsteg, 

uppfattningen att de tekniska framstegen var en del av det politiska klimatets förändring och 

uppfattningen att det industrialiserade samhället var av ondo och ett hot mot kvinnans sociala 

uppgifter i hemmet. 

 

Anita Nyberg undersökte i sin avhandling Tekniken – kvinnornas befriare? från 1989, 

hushållsteknikens och köpevarors inverkan på gifta kvinnors tidsdisponering i hushållet under 
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1930-talet och mellan 1930- och 1980-talet. Hon undrade om tekniken hade minskat kvinnors 

arbetsinsats i hushållet. Hennes slutsatser var att statistiken var missvisande. Kvinnor på 

landsbygden hade inte innefattats i statistiken om kvinnors andel av arbetsstyrkan. Om dessa 

kvinnor hade tagits med som arbetande hade andelen kvinnor som arbetade under 1930-talet 

varit 40 % istället för tidigare beräknade 8 %. Sveriges urbanisering och industrialisering 

medförde att kvinnans deltagande i arbetslivet minskade till en början, då hon var husmoder 

och ägnade sig åt hushållsarbete. Detta kom sedan att ändras och vid tiden för avhandlingens 

presentation – år 1989 - dubbelarbetade kvinnan återigen. 

 

Den nyaste avhandlingen som är aktuell för denna uppsats är Mia Björks Hemarbetets 

modernitet - en fråga om kön, kunskap, tid och rum från 1997. Björk undersökte hemarbetets 

förändring i småbarnsfamiljers perspektiv utifrån tre olika perioder som hon kallade ”förr”, 

”då” och ”nu”. ”Förr” representerade det förindustriella samhället, medan ”då” representerade 

det industriella och med ”nu” åsyftades det ”post- eller högindustriella” samhället. Björk 

menade att i det nutida samhället är gränserna mellan könen inte lika starka när det handlar 

om hushållsarbete. Pojkar och flickor förväntas båda att kunna sköta egna hushåll i vuxen 

ålder. 

 

Gällande Hedvägen i Varbergs tillkomst ger Pär-Olof Olssons opublicerade C-uppsats i 

historia: Barnrika i folkhemmet En fallstudie av Barnrikehusen i Varberg (1996) en noggrann 

genomgång på den politiska beslutsprocessen bakom husen, byggd på intervjuer med f.d. 

inblandade politiker och arkivmaterial. Den innehåller även några intervjuer med tidigare 

boende på Hedvägen. 

 

År 2005 publicerades boken Barnrike på Hedvägen och dess ”ongar” av Sven Bossmark. 

Boken var ett resultat av en studiecirkel med f.d. barnrikebarn, främst från Hedvägen. 

Deltagarna i studiecirkeln bidrog med berättelser ur deras egna liv i barnrikehus. För denna 

uppsats tjänar boken som inspirationskälla och även som bidrag till vissa fakta. 

 

5. Bakgrund  
Industrins framväxt i Sverige under 1800-talet ledde till en snabb urbanisering. Bostäderna 

räckte då inte till i städerna och folk bosatte sig i tillgängliga byggnader såsom uthus och 

magasin. Följden blev en stor trångboddhet i städerna och undermålig hygien i de dåliga 
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bostäderna.27 Bostadsfrågan var problematisk och i början av 1900-talet höjdes alltfler röster 

om att staten och kommunerna skulle ta på sig ansvar i frågan och handla för att förbättra 

situationen. Dock skulle det komma att dröja innan staten tog på sig detta ansvar, och vid 

mitten av 1910-talet betraktades bostadsfrågan som kommunens ansvar om ens någons.28

 

1904 beslöt riksdagen att mindre bemedlade arbetare skulle beviljas lån för bostadsbygge. 

Dessa lån skulle gå till egnahemsbyggande och ett av syftena var att försöka minska den 

utbredda emigrationen.29 Detta var en möjlighet som utnyttjades bl.a. i Varberg. Redan år 

1903 hade en grupp av arbetare anställda vid järnvägen mellan Varberg och Borås bildat en 

egnahemsförening, och år 1905 började så ett egnahemsområde kallat Östermalm ta form i 

Varberg. Det innebar att dessa arbetarfamiljers boendeförhållanden förbättrades och de kunde 

bo i friliggande villor med möjlighet till att odla grödor och att hålla djur på gården.30  

 

År 1914 presenterades resultatet av Bostadskommissionens och Socialstyrelsens 

bostadsräkning. Det konstaterades där att trångboddheten var mycket utbredd då mer än en 

tredjedel av landets familjer var trångbodda.31 Dessutom var hyrorna orimligt höga, och 

Bostadskommissionen menade att Sverige hade de dyraste och sämsta bostäderna av de 

industrialiserade länderna i Europa.32  

 

I början av 1930-talet drabbades Sverige av den världsomspännande depressionen, vilket 

medförde stor arbetslöshet och många strejker. Många var mycket fattiga p.g.a. de dåliga 

tiderna. Samtidigt urbaniserades Sverige alltmer under 1920- och 1930-talet. Detta faktum 

tillsammans med fattigdomen bidrog till att förvärra den bostadskris som rådde i landet. Läget 

kom att förbättras runt mitten av 1930-talet då industrin kom igång mer genom bl.a. 

Tysklands efterfrågan av järn och järnmalm.33

 

År 1930 hölls Stockholmsutställningen inom arkitektur och heminredning. Utställningen blev 

en stor publiksuccé och lockade hela 4,1 miljoner besökare. Den sparsmakade stilen 

funktionalism introducerades under utställningen. Funktionalismen innebar att allt i hemmet 
                                                 
27 Strömberg, T. 1989 s. 147 
28 ibid. s. 149 
29 Strömberg, T. 1989 s. 149 
30 Jern, H. 1993. s. 202-203 
31  För att en lägenhet skulle räknas som ”överbefolkad” skulle där bo fler än två personer i varje rum inklusive 
köket. Strömberg, T. 1989 s 150   
32 Strömberg, T. 1989 s 150   
33 Dahlberg, H. 1999 s. 97, 118-119 
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skulle ha en praktisk funktion. Denna arkitektoniska strömning väckte många starka 

reaktioner och kom att påverka bostädernas exteriör och interiör under en lång tid framöver.34 

Utställningen visade upp en stor framtidstro för den svenska industrin och 

utställningsföremålen skulle massproduceras för de svenska hemmen. Dock var denna 

utställning utformad av män trots att den till stor del vände sig till kvinnor. Män utformade 

teknik för kvinnor utan att kvinnor hade tillfrågats.35

 

År 1936 vann socialdemokraterna Sveriges val genom sin vision om Folkhemmet, den nya 

välfärdspolitiken. Tillsammans med bondeförbundet bildade socialdemokraterna en 

koalitionsregering, och en tid av politisk turbulens med många statsministerbyten var till 

ända.36 Folkhemmet – eller välfärdsstaten som det också kallas – var strävan att skapa ett 

tryggt samhälle för medborgarna, inte minst för de som befann sig i de lägsta samhällsskikten. 

Begreppet folkhem myntades av Socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson år 1928. 

Några av de första stegen mot detta ideal var att sysselsätta befolkningen under mottot att alla 

skulle ut i arbete, då arbetslösheten var hög p.g.a. depressionen. Drivande i 

socialdemokraternas välfärdspolitik var socialminister Gustav Möller, som såg som en av sina 

viktigaste uppgifter att rädda folk undan hänvisning till fattigvård efter det att de arbetsföra 

åren var över. Möller bidrog till att folkpension infördes i och med förbättringar av rådande 

pensionslagar år 1935 och år 1937.37 Detta var en av de första sociala förändringarna som 

inrättades under tiden då folkhemmet byggdes. En rad andra skulle komma att följa, dock 

redovisas de inte här. 

 

5.1. Varberg 

Varberg ligger på västkusten mellan Göteborg och Halmstad. Det är känt för sin spa-kultur, 

som tog fart under 1800-talet, då det blev populärt att ”dricka brunn” bland det övre 

samhällsskiktet. Idag lockas turister även av sevärdheterna Fästningen och museet med 

Bockstensmannen. Främst är det dock de många möjligheterna till salta havsbad som har gjort 

Varberg känt som turiststad. Betydelsefulla industrier i staden var den stora stenbrytningen 

som hade sin storhetstid från 1880 och 1900-talets första år.38 Cykelfabriken Monark 

grundades 1908. Den kom att vara den mest betydelsefulla parten i stadens näringsliv under 

                                                 
34 ibid. s. 99 
35 Hagberg, J-E. 1986 s. 117-119 
36 Dahlberg, H. 1999. s. 118-119 
37 Åmark, K. 2005. s. 66-70 
38 Olsson, S-O. 1993 a. s. 183-187 
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många år. Under 1930-talet var fabriken inne i en expansiv fas och vann allt större andelar av 

marknaden. Monark hade 2000 anställda år 1944.39 Mycket av innerstadens utformning 

härstammar från 1800-talets senare hälft, då även staden var i ett mycket expansivt skede med 

stor export av sten, spannmål och trä genom hamnen.40 Idag spelar turismen stor roll i stadens 

ekonomi. Varberg är nu en expansiv kommun med stor inflyttning bl.a. genom det attraktiva 

läget vid havet och med pendlingsavstånd till Göteborg. År 2005 var antal boende i Varbergs 

kommun 54 817 personer, varav 26 147 var bosatta inom tätorten.41 Detta nämns som en 

jämförelse med år 1937, tiden då Hedvägen bebyggdes, då antalet invånare i Varberg var 

9 760.42 Elva år senare, år 1948 var antalet invånare i Varberg 11 931.43 Som Olsson påpekar 

så är det ingen vidare stor ökning mellan de år som barnrikehusen hade sina 

hyressubventioner, trots att ett av syftena med dem var att vända den negativa 

nativitetsutvecklingen.44

 

5.2. Barnrikehusen 

Gatan Hedvägen i Varberg kom till som ett led i folkhemsbyggandet. Under 1930-talet fördes 

en debatt om den arbetslöshets- och befolkningskris som landet stod inför. Åren 1933 och 

1934 hade Sverige den lägsta befolkningstillväxten i världen. Detta faktum berodde till viss 

del på den utbredda trångboddheten. Folk skaffade färre barn då boendeförhållandena i många 

fall var undermåliga.45 Det rådde således stor bostadsbrist och många familjer tvingades bo 

mycket trångt och under odrägliga omständigheter. Som en konsekvens av denna debatt 

tillsatte socialminister Gustav Möller en bostadssocial utredning år 1933. Ungefär samtidigt 

konstaterade paret Alva och Gunnar Myrdal i sin numera klassiska bok Kris i 

befolkningsfrågan från år 1934 att Sveriges befolkning genom den negativa 

nativitetsutvecklingen riskerade att dö ut om inget gjordes för att få folk att skaffa fler barn. 

Situationen var ohållbar. Myrdals gav en mängd förslag till sociala förbättringar, däribland 

subventionerade hyror för att förbättra boendesituationen för landets många fattiga och 

trångbodda.46 Den bostadssociala utredningen kom att influeras av Myrdals idéer, och i deras 

betänkande S.O.U. 1935:2 presenterades förslaget om byggande av bostäder med 

                                                 
39 Olsson, S-O. 1993 b. s. 269-271 
40 Jern, H. 1987 
41 http://www.naringsliv.varberg.se/ 20071217 
42 Statistisk årsbok 1937, tab. 273 
43 Statistisk årsbok, 1948, tab. 281 
44 Olsson, P-O, 1996 s. 20 
45 Hatje, A-K, 1974 s. 7-9 
46 Olsson, P-O, 1996 s. 6-7 

 16



subventionerade hyror till mindre bemedlade familjer relaterat till dess barnantal.47 Enligt 

denna skulle dessa familjer med tre barn under 16 år få 30 % i avdrag på hyran, familjer med 

fyra barn skulle få 40 % i avdrag, och familjer med fem eller fler barn 50% i avdrag. År 1938 

kom detta att utökas till att familjer med 6-7 barn skulle få 60 %, och familjer med 8 eller fler 

barn 70 % i avdrag på hyran.48

 

I Varberg gick beslutsprocessen kring detta förslag mycket fort. Kommunalpolitikerna tycks 

ha varit intresserade av möjligheten att förbättra bostadssituationen i staden. Redan i juli år 

1935 bildades en kommitté för att utreda frågan för Varbergs del, och i december beslutades 

att tio enfamiljshus för barnrika familjer skulle byggas i Varberg under år 1936.49 Husen 

skulle byggas på de s.k. Norinska Jordarna och skulle bestå av tre rum och kök fördelat på 78 

kvadratmeter, med en trädgård på 700 kvadratmeter. Källaren skulle färdigställas av 

hyresgästerna själva, liksom byggandet av staket runt trädgården. I oktober år 1936 flyttade de 

första hyresgästerna in i husen. Snart kom önskan om fler hus för barnrika familjer. 

Ytterligare nio stycken sådana byggdes så på den motsatta sidan av gatan. År 1938 var alla 

nitton friliggande villor för barnrika familjer på Hedvägen klara och bebodda.50 Tio år senare, 

år 1948 försvann barnrikehusprivilegierna, då det allmänna barnbidraget infördes. 

 

Enligt Olssons forskning uppfördes barnrikehusen i Varberg inte som en följd av några 

politiska tankar om folkhemmet eller den sviktande nativiteten: 
 Av de protokoll från arbetarkommunen som jag gått igenom, verkar det inte ha funnits några uttalade 
kopplingar mellan barnrikehusen, folkhemstankar och befolkningsfrågan i Varberg vid mitten av 30-
talet. I arbetarkommunen diskuterades främst arbetslösheten, och man menade att staten måste ta ett 
större ansvar då kommunerna är för små enheter och har för dålig ekonomi för att kunna vidtaga 
erforderliga åtgärder.51

  
Som tidigare nämnt, hade tanken sitt ursprung från den socialpolitiska debatt som rådde under 

1930-talet. Oavsett om syftet med byggandet av dessa hus var att motverka arbetslösheten, 

förbättra bostadsmarknaden eller motivera till ökat barnafödande, ledde det till att nitton 

friliggande enfamiljshus uppfördes till glädje för barnrika mindre bemedlade familjer. 

 

 

                                                 
47 ibid. anm. S.O.U 1935:2: Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande 
av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar 
48 Olsson, P-O, 1996 s. 8-10 
49 ibid. s. 22-23 
50 ibid. s. 24, 27-29 
51 ibid. s. 24-25 
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6. Studien 
De intervjuade för denna uppsats är Ingrid B född 1932, Ingrid G född 1931, Bertil S född 

1938 samt Göte S född 1935. De är alla uppvuxna på Hedvägen. De hade olika plats i 

syskonskaran. Ingrid B är yngst av en syskonskara på fem, med en syster och tre bröder. 

Ingrid G är näst äldst av sju. Hon hade tre systrar och tre bröder, varav den yngsta föddes 

1950. Bertil är nummer fyra i en skara på sex med tre systrar och två bröder. Göte är yngst av 

nio. Han hade fem systrar och tre bröder, varav två av syskonen hade flyttat hemifrån innan 

familjen flyttade till Hedvägen52. Intervjupersonernas familjeförhållanden kan därför ha skilt 

sig åt.  

 

 För att underlätta för läsaren är kapitlet uppdelat i olika delar, där de första tre behandlar 

intervjupersonernas barn- och ungdomsår på Hedvägen. De fyra senare delarna behandlar 

intervjupersonernas egna hushåll sedan de lämnat barndomshemmet. 

 

6.1. Föräldrarnas hushålls- och förvärvsarbete 

Det är ibland något oklart vad exakt som är hushållsarbete och vad som kan räknas som 

fritidssysselsättning för trevnadens skull. Carin Boalt (Tid för hemarbete. Hur lång tid då?, 

1983) diskuterar denna svårighet med att definiera hushållsarbete. Hon påpekar att olika 

försök har gjorts, utan något tillfredsställande resultat. Dock definierade redan i början av 

1930-talet forskaren Margareth Reid hushållsarbete som ”Sysslor som utförs utan betalning av 

och för hushållsmedlemmar och som kan ersättas av köpta varor och tjänster”.53 Även om 

denna definition är något gammal och har sina brister kan den ses som aktuell än idag då 

många varor och tjänster för hushållsbruk finns att köpa, särskilt som skattelättnader för 

termen ”hushållsnära tjänster” debatteras flitigt i dagens Sverige. I denna uppsats syftar 

termen ”hushållsarbete” på det arbete som utförs i hemmet och har med dess skötsel att göra 

såsom städning, tvättning, inköp av dagligvaror, matlagning m.m. 

 

Normen under 1930- och 1940-talet var att kvinnan skötte hushållsarbetet. Hon skulle vara 

hemma och sköta hushållet, medan mannen förvärvsarbetade och tjänade inkomst till 

familjen. Det var mannen som försörjde sin familj, medan kvinnan stod för omsorgen av den. 

Intervjupersonerna vittnade om denna ordning genom sin användning av begrepp som 

hemmafru och arbetare, vilket här är ett motsatspar.  
                                                 
52 Intervjuer & Kaspersson, A-S, 2007 
53 Boalt, C. 1983. s. 39-41 
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De intervjuades mödrar var alla husmödrar utan förvärvsarbete i egentlig mening. Deras 

huvudsakliga uppgift tycks ha varit att ta hand om barn och hem. I de flesta fall förekom en 

del extraarbete för att få in lite mer pengar till hushållet, vilket de intervjuade vittnar om. 

Bertil berättade att hans mamma körde ut tidningar på morgnarna. För det fick hon gå upp kl. 

4 varje morgon. Sedan körde hon sin tidningsrunda fram till ungefär 6.30-07. Det brukade bli 

mellan två och tre timmars cykelrunda varje dag. Därefter var hon tillbaka i hemmet för att 

fortsätta sin arbetsdag i hushållet. Detta upprepades varje dag - även på söndagarna. Göte 

berättade att hans mamma och några andra damer på gatan hjälpte till hos trädgårdsmästaren 

på andra sidan gatan med att plocka tomater och dylikt vid behov. Det gav inte mycket 

pengar, men var i alla fall ett litet och välkommet tillskott till hushållskassan. Både Ingrid B:s 

och Ingrid G:s mamma jobbade extra med städning i bl.a. butik. Det var dock inte varje dag.  

 

Intervjupersonerna berättade att det ändå fanns en kvinna på gatan som förvärvsarbetade. Hon 

var dock änka, så det var en ren nödvändighet för henne att arbeta. I Barnrike på Hedvägen 

och dess ”ongar”, berättade en av kvinnans söner om den svåra tiden då modern skulle klara 

sig utan ekonomiska bidrag. För att försörja sig och sina fyra små barn tvangs hon så att 

arbeta som tvätterska i hemmet, samtidigt som hon arbetade skift på fabrik som väverska. 

Sonen uttrycker stor beundran för sin mor som klarade av den till synes omöjliga uppgiften i 

en tid då samhället inte fanns där för dem.54  

 

Kvinnorna yrkesarbetade ofta innan de gifte sig. Ingrid G berättade att hennes mamma i sin 

ungdom flyttade in till stan från landet för att vara barnflicka i en familj. Hon hann dock inte 

göra detta särskilt länge innan hon kallades tillbaka till sin mor som behövde hjälp med den 

nyfödda systern. Detta var något som hon långt senare i livet kom att uttrycka viss besvikelse 

över. Hon hade gärna velat få komma ut i arbetslivet ett tag. Moderns önskan om att ha 

kunnat arbeta var annars inget som diskuterades.55 Det sågs som självklart att kvinnorna 

skulle stanna hemma och ta hand om hushåll och barn. På frågan om varför det kan ha varit på 

det viset svarar intervjupersonerna att ”det bara var så”. Det fanns ingen barnomsorg som de 

kunde lämna barnen till, därför var någon tvungen att stanna hemma och passa dem. Denna 

lott föll på modern:  

                                                 
54 Bossmark, S. 2005. s 66-67 
55 Intervju med Ingrid G 
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Det blev väl automatiskt att kvinnorna var hemma. För det första fanns det ju inga jobb att få för så 
många och det var i regel bara en i familjen som kunde jobba. Den andra fick ju vara hemma och ta 
hand om barnen. Det gav sig självt kan man säga. [. . .] Alla hade i regel många barn och hade inte tid 
till något annat. Barnomsorg fanns ju inte. Det var otänkbart. Så det var helt onaturligt att kvinnan 
skulle arbeta. Det var tvärtom så att om det var någon som hade jobb så tyckte man att det var 
onaturligt.56  
 

Fäderna arbetade och var familjernas försörjare. Ingrid B:s far arbetade som förrådsförvaltare 

på stadens förråd, Ingrid G:s far var murare, Götes far var svetsare på Monark och Bertils far 

var kommunalarbetare, vilket innebar att han grävde på byggen i stan – ett jobb vi idag har 

grävmaskiner till. Dessutom jobbade Bertils pappa extra som ordningsvakt i Parken, Varbergs 

folkpark. Det innebar att han arbetade mellan kl. 07-17 på vardagarna, och mellan 7-13 på 

lördagar i det vanliga jobbet som kommunalarbetare. Sedan var han ordningsvakt varje lördag 

kväll. ”Så mamma var mycket ensam på det viset. De jobbade mycket båda två.”57 Männen 

hade i regel långa arbetsdagar och fysiska jobb som krävde sin tribut.  

 

Kvinnan som husmoder och mannen som arbetare som norm bekräftas således genom 

intervjuerna. Det var så, och det var inget som diskuterades eller ansågs vara fel. Det fanns 

ingen barnomsorg, så det var nästintill omöjligt för kvinnan att arbeta då hon var beroende av 

andras (ofta äldre släktingar eller hennes egna äldre barn) välvilja att passa familjens barn. 

Samhället var således uppbyggt kring denna norm och det fanns ingen institution för att 

möjliggöra kvinnans yrkesarbete. Intressant nog förekom det ofta att kvinnan extraarbetade 

för att dryga ut hushållskassan, vilket dock inte sågs som ett förvärvsarbete. Kvinnan sågs 

således som husmoder, utan att ha ett yrke. Det var normen. Då detta extraarbete var ett betalt 

arbete och många gånger på bestämda tider såsom städarbete i butik eller tidningsutkörning, 

borde det ses som ett deltidsarbete, vilket hade varit fallet i dagens samhälle. Kvinnors 

deltidsarbetande betraktades dock inte som arbete i samma bemärkelse som mannens. Detta 

eftersom arbetet var mannens område, helt enligt normen. Även om kvinnan deltog i 

arbetslivet följdes således ändå normen, och hon sågs främst som husmoder. Det var hennes 

sysselsättning, och hennes plats var i hemmet.  

 

6.2. Hushållsteknik 

Det var skillnader mellan sociala grupper när det gällde inköp av hushållsapparater. De var 

ofta dyra att köpa och i en del fall dyra i drift. Således var det främst de bättre bemedlade som 

                                                 
56 Intervju med Göte S 
57 Intervju med Bertil S 
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anammade tekniken först.58 Det kunde dröja innan en produkt spreds till alla grupper i 

samhället. Intervjupersonerna berättade att det inte fanns några vidare hjälpmedel inom 

hushållet under deras tidiga uppväxtår. Ingrid B berättade att de hade en konserveringsapparat 

när de skulle konservera frukt och bär, vilket innebar en sorts tryckkokning.59 Förutom det 

fanns det inga hushållsapparater. Husen var utrustade med vedspis fram till dess att de boende 

skaffade elektrisk kokplatta. Detta var ypperligt under sommaren när det blev olidligt varmt 

att använda vedspisen för matlagning. Ingrid G berättade om elspisens för- och nackdelar: 
Pappa köpte en liten bänkspis runt 1949. Det var kokplattor ovanpå och en liten ugn. Vedspisen var 
kvar. Det tyckte hon var fantastiskt. När hon fick den riktiga spisen längre fram var det svårt att baka 
tyckte hon. För hon var ju van vid vedspisen och att känna värmen från den. Hon tyckte att det var 
bättre med vedspisen till att baka.60  
 

Bertil berättade att hans mamma också föredrog vedspisen vid bakning. Detta kan ha berott på 

att det var enklare med den eftersom de var väl bekanta med den och dess funktion. Hagberg 

menade att svenska hushåll var svårflirtade när det gällde att köpa elektriska spisar. Upptill 

inköpskostnaden var de länge dyra i drift. Dessutom användes vedspisen som värmekälla. År 

1948 hade ca 27 % av hushållen i städer elspis. År 1952 var antalet uppe i 34 %.61 Ett 

alternativ till vedspisen var gasspisen som främst användes i hushåll i städerna. Det var dock 

inget som användes på Hedvägen, då husen som nämnt var utrustade med vedspis. 

 

Ingrid G funderade över andra hushållsapparater: 
Hushållsapparater? Ja, när kom dammsugaren? I början på 50-talet tror jag att det var. Vi hade 
ingenting innan dess. Inte under min barndomstid. Joo, förresten, det kom ett elektriskt strykjärn under 
tiden…62  
 

Bertil berättade att hans mamma köpte en liten dammsugare i slutet av 40-talet. Den var 

väldigt liten och var nog egentligen inte till så väldigt stor hjälp, även om hans mamma 

använde den till att dammsuga i soffor och på mattor. De hade även en mangel hemma hos 

Bertil. Den gick att vända på, så den tjänstgjorde som köksbord när den inte användes, och 

Bertil berättade: 

                                                 
58 Hagberg, J-E. 1986. s 53 
59 Anm. En konserveringsapparat såg ungefär ut som en stor gryta, där en ställning med 
glasburkar innehållandes den frukt eller bär som skulle konserveras, sänktes ned. 
Glasburkarna hade dessförinnan förseglats med en gummiring och ett glaslock med en 
metallbygel ovanpå. När glasburkarna stod i konserveringsgrytan hälldes vatten på som sedan 
upphettades för sterilisering. Hämtat ur: i Johnson, E. & Carpenter, K. 1962. Födan hemmet 
ekonomin. Kokbok för skola och hem. Akademiförlaget-Gumperts. Göteborg. s. 23-25 
60 Intervju med Ingrid G 
61 Hagberg, J-E. 1986. s. 49-50 
62 Intervju med Ingrid G 
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Så jag fick hjälpa till och sitta och veva den många gånger. Det var inget elektriskt. Det var så tråkigt.63  
 

Dammsugaren introducerades på den svenska marknaden år 1913 under namnet Lux1 av 

företaget LUX, vilket 1920 kom att bli Elektrolux. Dammsugaren blev populär under 1920-

talet och dess fördelar propagerades i en mängd annonser och artiklar i pressen. Den inte bara 

underlättade städarbetet, utan gav dessutom ett bättre resultat än tidigare städmetoder. Därför 

kan dammsugaren anses som extra betydelsefull. År 1948 hade ca 55 % av hushållen i städer 

dammsugare.64 Ingrid och Bertil tillhörde således den halva av befolkningen som hade 

tillgång till denna hushållsapparat vid den tiden. Detta visar att även om de tillhörde 

arbetarklass så var det ändå inte av det lägsta skiktet i klassen, då de hade möjlighet att 

införskaffa sig denna produkt för underlättande av kvinnans hushållsarbete. 

 

Anmärkningsvärt är att alla fyra intervjuade nämnde vispen i något sammanhang. Elvispen 

måste ha haft stor betydelse. Min egen tolkning är att intervjupersonerna ibland fick hjälpa till 

att vispa i hemmet som barn, vilket troligen inte alltid var roligt, då det kunde vara tungt. Det 

var dock ett jobb som barn kunde klara av, och det avlastade för modern. De kunde således 

enkelt se att elvispen sparade mycket jobb när den kom.  

 

Göte berättade att hans föräldrar skaffade kylskåp i slutet av 40-talet. Innan dess förvarades 

maten i matkällaren, som var ett svalt rum i källaren. Göte menade att kylskåpet medförde en 

klar förbättring: 
Spis och kylskåp när det kom var ju fantastiskt. Det underlättade vardagen. Det var en lyx när det 
kom.65  
 

Hagberg skrev att det fanns tidigare modeller av kylskåp, men det var när svenska Elektrolux 

presenterade sin modifierade modell av kylskåpet år 1927, som det blev en attraktiv produkt. 

Kylskåpet kom i bruk alltmer under senare delen av 1940-talet. År 1948 hade 19 % av 

bostäderna i städer kylskåp. Tio år senare, år 1958, var siffran uppe i 53 %.66 Dock var det 

inte vanligt med frys i hemmet. Ingrid G berättade att de fick hyra frysfack i ett fryshus lite 

längre bort. Under 1950-talet introducerades alltmer hushållsteknik i hushållen på Hedvägen. 

Ingrid B som bodde hemma till år 1957 hann uppleva en del hushållsteknik i 

barndomshemmet:  

                                                 
 
63 Intervju med Bertil S 

64 Hagberg, J-E. 1986. s. 44-45,49 
65 Intervju med Göte S 
66 Hagberg, J-E. 1986. s 47, 51 
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Så jobbade jag i järnaffär så det var väl på så vis som det kunde komma in lite grejer. Jag såg ju vad 
som kom. Jag vet inte om det var tidigare [än hos andra hushåll], vet inte hur de andra hade det. Men 
det kan hända i och med att jag såg ju när det kom. På 50-talet någon gång var det som grejerna kom.67

 

Intervjupersonerna verkade överens om att de tekniska hjälpmedlen nog var till stor hjälp för 

deras mödrar i deras slitsamma vardag. Annars var nog de moderna bekvämligheterna såsom 

WC, badkar och värme det som var mest värdefullt för husmödrarnas vardag. De boende kom 

ju alla från dåliga boendeförhållanden och att få tillgång till dessa bekvämligheter var något 

väldigt betydelsefullt. Ingrid B minns:  
mamma tyckte ju hon kom till himmelriket när hon kom till Hedvägen. Där var ju toalett och badkar 
inne och grejer. Så det var ju lite skillnad på vad man hade innan. Vi hade inte alls det så innan. Jag 
vara bara fyra när vi kom dit, och har inget minne av det, men jag vet att mamma sa det att det var 
fantastiskt.68

 
Även i Bossmark nämns det ett antal gånger hur bekvämt och modernt det var i husen. De 

boende var lyckligt lottade med att få bo i: 
3 rum och kök, badrum, toalett inomhus med varmvatten, moderna fönster och garderober. Källare med 
pannrum med värmepanna, matkällare, tvättstuga med gryta och bassäng att skölja tvätten i, och 
torkrum att hänga tvätten i efter tvättning.69  
 

Det var onekligen lyxigt för personer som var vana vid mycket dåliga boendeförhållanden att 

få tillgång till dessa förmåner. Som en jämförelse visade 1939 års bostadsräkning att av 

landets lägenheter i tätorter var 81 % utrustade med vatten och avlopp, 47 % hade 

centralvärme, 40 % hade WC och 23 % hade enskilt badrum.70 Dessa siffror berättar om hur 

bra ställt det var på Hedvägen i förhållande till genomsnittet av bostäder i landet. 

 

6.3. Könsroller och arbete 

De intervjuade berättade att det nog visst var bestämda roller för män och kvinnor. Det var 

kvinnan som stannade hemma för att ta hand om barn och hem, om det var det aldrig någon 

diskussion. Det föreföll självklart, och de intervjuade var heller inte vana vid något annat 

under sina uppväxtår. Det fanns inte heller några andra möjligheter, då barnen behövde 

tillsyn. Det var dock vanligt att kvinnan tog extraarbete för att dryga ut hushållskassan. På så 

vis var kvinnan många gånger dubbelarbetande. Nyberg menade att kvinnan länge utfört 

dubbelarbete då hon i det lantliga hushållet skötte både hem och deltog i jordbruksarbetet. Det 

urbaniserade och industrialiserade samhället förändrade förhållandena, och kvinnan deltog då 

inte i lika stor omfattning i arbetslivet som tidigare. Många kvinnor kunde under några 

                                                 
67 Intervju med Ingrid B 
68 Intervju med Ingrid B 
69 Bossmark, 2005. s. 84 
70 S.O.U. 1947:46 s.102 
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decennier på 1900-talet sköta hushållsarbetet på heltid. Det var dock en kort period historiskt 

sett.71 Det är detta stadiet i det industrialiserade urbana samhället som gällde på Hedvägen 

mellan 1930- och 1960-talet, dock var där som nämnt, många kvinnor som ändå var 

dubbelarbetande även under denna period.  

 

Fadern deltog i regel inte i hushållsarbetet. Det var kvinnans domän. Undantag fanns med 

män som gjorde en insats med disk etc. Dock var det i huvudsak kvinnan som skötte 

hushållsarbetet, det var odiskutabelt, medan männen skötte trädgården som krävde en hel del 

skötsel. Dessa trädgårdar var viktiga då de gav ett betydelsefullt tillskott till familjernas 

livsmedelsförsörjning. Alla bär och all frukt togs tillvara bl.a. vid konservering. Ingrid B 

berättade:  
Pappa var inte med och städade och så. Han skötte trädgården, det gjorde han, men mamma hjälpte ju 
till där med, men han skötte det mesta i trädgården. Men annars inget hushållsarbete. Det var mamma 
som skötte det. När han kom hem så var han ju trött, han hade ju jobbat hela dagen. Sen om det var 
något utöver hushållsarbetet så gjorde han det, men annars var det hon.72

 
Det bör följaktligen inte förglömmas att männens arbetsbörda också var stor. De hade långa 

arbetsdagar och ofta fysiskt krävande jobb. Upptill detta tog arbetet i trädgården också sitt ut, 

samt att hugga ved till eldningen. Båda parter arbetade följaktligen hårt även om det oftast 

bara var den ena parten som fick lön för det – mannen. 

 

Kanske är det som Bossmark skrev, inte en tillfällighet att de flesta av barnrikebarnen 

lyckades bra i livet, trots att de inte hade möjlighet till högre utbildning. Det är slående många 

som nådde goda positioner i föreningar och politiska rörelser. De boende på Hedvägen var av 

arbetarklass i den meningen att fäderna var arbetare, och de fackliga och socialdemokratiska 

åsikterna var väl utbredda bland dem.73 Som exempel kan nämnas att Ingrid G:s far var kassör 

i murarfacket, vilket tog mycket av hans tid. Männen identifierade sig således som arbetare. 

Det bodde dessutom väldigt många barn på Hedvägen. Barnen behövde aldrig sakna någon 

lekkamrat och umgicks ofta många tillsammans. Den sociala gemenskapen hade en delvis 

fostrande funktion. Åldersspannet mellan barnen var stort p.g.a. att där var många barn, vilket 

bidrog till en överföring från de äldre till de yngre barnen.74 Dessa faktum kombinerat med 

uppväxten i de speciella barnrikehusen kan ha medverkat till att många av barnen också kom 

att bli fackligt eller politiskt engagerade i vuxen ålder, precis som många av fäderna var. 

                                                 
71 Nyberg, A. 1989. s. 274 
72 Intervju med Ingrid B 
73 Bossmark, S. 2005. s. 49 
74 Kaspersson, A-S, 2007 
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Symbolen ”arbetare” hade här mycket stor betydelse för männens identitet, vilket säkerligen 

präglade även barnen.  

 

Ingrid G berättade att hennes moster och hennes man hade en tobaksaffär i Göteborg. Mostern 

”stod i butiken” och arbetade. Ingrid menade att de nog såg upp till henne för det. Kanske inte 

just för att hon stod i butiken, utan mer för att de var ju fint folk – mannen var affärsman - och 

lite förmer. De hade dessutom bil, vilket var en ovanlig syn på Hedvägen under de tidiga åren. 

Ingrid minns att de inte var några särskilt vänliga människor. Ingrid berättade att en gång när 

hon och hennes fästman hälsade på dem fick de sitta och vänta i ett annat rum medan mostern 

och hennes man själva åt middag. Sedan bjöds det på kaffe även för de långväga och hungriga 

gästerna. Ingrid menade att det var väl så för att de var lite finare folk, men det var inget som 

det talades om i hemmet. Det är intressant att se hur det kunde skilja mellan så kallat ”vanligt” 

folk och lite mer ”fint” folk, trots att det var inom samma släkt. Ingrids moster hade gjort en 

s.k. klassresa. Hon kom själv från arbetarklassen och landsbygden och gifte sig med en 

affärsman boende i Göteborg. Detta medförde att hennes sociala status höjdes och att hon 

hamnade i medelklassen. Hennes syster och hennes familj var dock fortfarande kvar i 

arbetarklassen. Mostern identifierade sig inte som husmoder eller tillhörande arbetarklassen. 

Hade hon sett sig som fortfarande tillhörande arbetarklassen hade hon förmodligen bjudit sina 

unga långväga gäster på middag istället för att markera avstånd genom att låta dem vänta.  

 

Intervjupersonerna var alla eniga om att kvinnans arbete var mycket tungt. De uttryckte 

beundran för sina mödrar. Bertil sade:  
Det var jobbigt för henne. Hon gjorde ju allting. Det får jag säga att det var bra gjort av henne. Hålla på 
på det viset. När hon skulle tvätta kläder… Hon fick stå nere i källaren och koka kläderna i grytan och 
skölja i baljan och hänga upp. Tänk så mycket jobb det var. Och stoppa sockar, hon sydde och grejade 
och lagade mat. Hon stickade mycket med, både sockar och vantar till oss. Så hon var duktig, det får 
man säga.75   
 

Göte upplevde att: 
Man tog ju allting för givet när man var yngre. Att det skulle vara så. Men när man blev lite äldre så 
förstod man ju hur mycket jobb mamma la ner. Både med det ena och det andra. Även fast inte 
ekonomin inte alltid var den bästa så hade vi alltid mat. Det var mammas förtjänst. Hon var fantastisk 
och det var alla damerna på den tiden. Det var man väl tvungen för att överleva.76  
 

I Bossmark uttrycktes liknande uppfattningar, där betydelsen av kvinnans arbete 
uppskattades: 
 

                                                 
75 Intervju med Bertil S 
76 Intervju med Göte S 
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Det fanns ju så oerhört mycket att göra. Mat skulle lagas flera gånger om dagen, tvätt och städning var 
ständigt pågående. Förberedelse för kväll och natt och på morgon väcka och klä på barnen som sedan 
skulle skickas iväg till skolan. Se till att allt fungerade när mannen kom hem från jobbet oftast också på 
middagsrast.77

 

Kvinnans hushållsarbete var ständigt pågående och det gavs aldrig tillfälle till ledighet. Om 

hon någon gång skulle ge sig av utanför hemmet var hon tvungen att se till att någon annan 

kunde se till barnen. Göte berättade dock att hans mamma faktiskt fick semester en gång:  
mamma, hon hade ju aldrig ledigt någon gång. Men jag kommer ihåg, en gång fick hon åka till ett 
semesterhem som ligger i Fegen i tre dagar. Och då var vi bara två barn kvar hemma. Jag och min 
bror som var fyra år äldre än mig. Alla andra var utflugna. Och då fick hon den där belöningen att åka 
på semesterhem. Hon hade ju aldrig varit på semester i hela sitt liv!78

 
Det var onekligen ett anmärkningsvärt ögonblick i en ständigt arbetande husmoders liv, och vi 

kan bara fantisera om hur det kan ha varit. 

 

Familjerna på Hedvägen bestod av många barn, vilket skulle ha kunnat innebära extra arbete 

eller lite hjälp i hushållsarbetet beroende på hur arbetet fördelades inom hushållet. Hur 

intervjupersonerna själva deltog i sina mödrars hushållsarbete skilde sig åt mellan familjerna. 

De hade också lite olika uppfattning om det. Bertil berättade: 
Jag satt ju inte och sydde. Det gjorde mina systrar. De var några år äldre än mig. Jag hjälpte till med vad 
jag kunde göra. Till och med baka gjorde jag. I alla fall till jul. Det var ju roligt. Klippa gräset fick man 
ju göra. Men städa. Nja, det fick nog morsan göra det mesta, och storasystrarna. Det var väl på det viset 
att kvinnorna skulle göra det.79

 
 Göte menade också att flickorna hjälpte till mer i hushållsarbetet: 

Flickor fick väl mer hjälpa till med hushållsarbetet, pojkarna var i regel inte intresserade. Man var ju 
tilldelad vissa uppgifter men det var ändå flickorna som hjälpte till mest. Man fick gå och handla och så 
smått och gott, och hjälpa till i trädgården.80  
 

De intervjuade kvinnorna berättade om hur de i sin tur hjälpte till i hushållsarbetet. Ingrid G:  
Jag hjälpte nog inte till så mycket i hushållet. Jag hade sån eksem på händerna. Jag diskade ibland trots 
eksemet. Och jag kunde skala potatis, men jag var så petig så mamma tyckte nog att det tog lång tid. 
Men torka disken gjorde man ju alltid. Min storebror hade kaniner som han skötte. Ibland slaktade han 
en och då hjälpte han till att bereda den. Annars hjälpte han inte till så mycket i hushållet.81

 

Ingrid B framförde en liknande berättelse: 
Ja, jag hjälpte till lite när jag var lite äldre men annars skötte mamma det mesta. Det var inte så mycket 
på den tiden. I och med att jag var yngst i syskonskaran så blev jag nog lite bortskämd. Hon ville gärna 
laga mat själv och så. Men lite hjälpte jag väl till. Det är klart att min äldre syster fick ju hjälpa till mer 
med att passa småsyskon och så. Jag städade inte. När vi gick i skolan och så, så började man ju jobba 
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väldigt tidigt. Jag började jobba redan när jag gick för prästen. Därför så var man ju inte hemma så 
mycket utan man kom hem på kvällen.82  
 

Kvinnorna upplevde således inte att de deltog i hushållsarbetet i vidare stor utsträckning. 

Männen minns dock att flickorna gjorde mer än vad de själva gjorde. Detta verkar vara en 

tolkningsfråga, men jag drar slutsatsen att personens kön, ålder och plats i syskonskaran 

påverkade hur personen medverkade i hushållsarbetet. Dessutom, inte att förglömma, gällde 

det även moderns inställning till det. Ingrid B och Ingrid G menade båda att deras mödrar 

gärna ville göra en del av sysslorna själva. Visst kunde det säkert gå fortare och lättare att 

t.ex. laga maten själv än att låta barnen vara med, som Ingrid G menade när hon säger att det 

tog längre tid för henne när hon skalade potatis. Som Ingrid B berättade började hon att arbeta 

tidigt, vilket medverkade till att hon inte hjälpte till så mycket i hemmet. Det var vanligt att 

barnen började arbeta i tidig ålder. Bertil berättade att han hjälpte sin mor att dela ut tidningar 

när han var tolv år gammal, och hans bror blev springpojke också vid tolv års ålder. Enligt 

Ingrid B fick barnen oftast behålla en del av lönen till sig själva. Att arbeta var på så sätt en 

möjlighet för barnen att tjäna lite egna slantar och att kunna spara ihop till egna saker istället 

för att be om hjälp med det från föräldrarna. Genom barnens arbete underlättade de således 

ekonomiskt för föräldrarna även om det innebar att de inte underlättade arbetsbördan för dem. 

Barnen lärde sig således tidigt värdet av att arbeta ihop sina egna pengar, vilket är ett led av 

föräldrarnas identifiering i arbetarklassen. Detta medförde även att barnen övertog sina 

föräldrars värderingar. 

 

Bossmark betonade mycket riktigt att familjerna på Hedvägen inte hörde till den grupp av 

befolkningen som medverkade till den negativa nativitetsutvecklingen under 1930-talet. 

Kvinnorna födde många barn och under lång tid. Det kunde skilja så mycket som 22 år mellan 

första och sista barnet.83 Detta medförde att det var små barn hemma under en lång tid, vilket 

också kunde vara ett hinder för kvinnan att förvärvsarbeta om hon hade haft möjligheten att få 

ett jobb.  

 

Intervjuerna bekräftade således normen att kvinnan arbetade i hushållet och mannen på sitt 

arbete. Väl hemma skötte mannen trädgårdsarbetet. Det var uppdelat på detta sätt. Här märks 

Hirdmans teori om isärhållandets lag. Kvinnan höll sig på sin plats och mannen på sin. Visst 

kunde gränserna tillfälligt överträdas, då den ena parten ”hjälpte” den andra t.ex. då mannen 
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hjälpte till med disken. Dock var utgångspunkten att kvinnan hade sina uppgifter och sin 

plats. Mannen hade i sin tur sina uppgifter och sin plats. Genusordningen upprätthölls på 

Hedvägen. Hushållsarbetet var inget som delades, utan det var kvinnans sak att sköta.  

 

Barnen medverkade i olika grad i hushållsarbetet, flickorna möjligen något mer än pojkarna. 

Hushållet var som konstaterat kvinnans område. Därför vore det något av en naturlig följd att 

flickorna uppfostrades till att delta i hushållsarbetet mer än pojkarna. Jag tror som nämnt att 

barnens plats i syskonskaran samt deras mödrars inställning till uppfostran spelade stor roll, 

men även att intervjupersonernas svar kan bero på hur de relaterar till hushållsarbete idag med 

en vuxens perspektiv, då de kan se tillbaka på sina mödrars arbete och arbetet i sina egna 

hushåll. 

  

6.4. Eget hushåll 

Ovan har berättelser ur intervjupersonernas barn- och ungdomstid delgetts. Nedan presenteras 

betraktelser från deras egna hushåll. De intervjuade flyttade hemifrån, gifte sig och bildade 

egna hushåll vid olika åldrar och årtal. Generellt kan sägas att det var mellan 1950-1960. 

Detta var en tid då hushållstekniken syntes allt mer. Redan etablerade apparater förbättrades 

och spreds alltmer till ett bredare lager av konsumenter, och nya apparater gjorde sina intåg.  

 

För intervjupersonerna blev det en stor omställning att flytta hemifrån. Bortsett från det 

faktum att de då hade bildat egna hushåll, flyttade alla fyra till lägenheter av lägre standard, 

vilket Göte berättade om:  
När vi hade gift oss så var det lägenhetsbrist. Så våra första sju år bodde vi helt omodernt. Där kom jag 
från detta lilla Hedvägenhus med element och värme och varmvatten till ett ställe på Torggatan som var 
helt omodernt.84  

 

Ingrid G flyttade till Falköping. Hon berättade om sin bostad där: 
Den första lägenheten var helt omodern. Det var så ont om lägenheter då. Vi hade inget rinnande vatten 
och man fick elda i kamin. Efter ett år flyttade vi till andra våningen i en villa med en liten toalett, den 
var väldigt liten. Vi hade elspis där också. Vi hade inget tvättrum där. Om vi ville bada så fick vi gå till 
värden och be att få låna deras badkar. Jag fick ju försöka tvätta mig så gott det gick, och min man gick 
till badhuset varje lördag.85

 

Ingrid B poängterade en viktig punkt: 
Vi hade toalett på gården när vi kom hit. På Hedvägen var det ju toalett inne.86  
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Husen på Hedvägen var som redan nämnt utrustade med WC och badkar i ett badrum. Detta 

var mycket betydelsefullt, vilket inte minst framgår genom de här återgivna berättelserna ur 

intervjupersonernas egna hushåll då saknaden av denna bekvämlighet var stor. Det visar även 

på att standarden på Hedvägen var mycket god för sin tid. Göte vittnade om hur dessa 

skillnader kunde visa sig:  
För min fru var det inte så konstigt. Hon var van vid de förhållandena. Men jag var ju van vid värme 
och varmvatten och omvårdnad, det var väldigt svårt, men det gick ju. Man lärde sig att hugga ved och 
att spänta stickor så att vi hade över vintern och elda med koks och briketter och i en kakelugn och i en 
kamin. Iskallt när man gick upp på morgonen. Men det gick det med. Vi bodde där i sju år. Mer jobb 
automatiskt där. Det var ju mycket jobb som vi hade gratis på Hedvägen. Där var ju badkar och 
tvättning och sånt där, det var ju helt nytt.87

 

Detta citat visar hur det kunde skilja sig inom klassgränsen. Göte och hans fru var båda av 

arbetarklass, ändå var det skillnad i vilken boendestandard de var vana vid hemifrån.  

 

6.5. Hushållsteknik i det egna hushållet 

Boendestandarden var som redan nämnt, lägre i de nya hemmen än i de gamla på Hedvägen. 

Det var även sämre ställt med hushållsapparater. Dock dröjde det inte länge förrän de 

intervjuade införskaffade nya hushållsapparater till hemmen, vilket Bertil berättade om:  
Kylskåp köpte jag och det hade vi ju inte hemma, utan där var det maten ner i källaren. Och vi hade inte 
mycket apparater, vi hade dammsugare och så köpte vi ju TV också. Det var de tiderna.88  

 
 
Hushållsassistenterna gjorde sin stora entré på 1960-talet, då 48 % av hushållen hade en 

hushållsassistent och/eller elvisp år 1969. Elva år före, år 1958 var siffran endast 5 %.89 Ingrid 

B berättade om hushållsassistentens betydelse för hennes del:  
En hushållsassistent köpte jag. . . Och den har jag haft och den har sparat in mycket för mig och så har 
jag haft symaskin och den har också varit bra. Men assistenten var den bästa när man hade slakt och 
gjorde korv och så. Jag köpte den i mitten av 60-talet någon gång. Den sparade tid, man slapp att knåda 
och så. . . Den använder jag än idag. Jag har väl skaffat lite nya delar, men annars håller den än.90

 

Intervjupersonernas tankar om hushållsapparater var att de nog har sparat dem mycket tid. Det 

var så mycket smidigare med dessa olika hjälpmedel mot när de inte fanns, men att det gick 

och går, fort att vänja sig vid dem och att man snart inte reflekterade något vidare över dem. 

Att det är mycket stora skillnader mellan deras egna hushåll och deras barndoms hushåll är 

alla rörande överens om. Ingrid G sade:  
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Apparaterna har sparat mig massor av tid. Inte minst diskmaskinen som sattes in under mina protester. 
Men det är ju det bästa som finns.91  
 

Ingrid tyckte först att det var onödigt att ha diskmaskin i sommarstugan. Den installerades 

dock 1990, och nu är hon väldigt glad för det, särskilt som de nu bor i sommarstugan 

permanent. I det förra huset i stan hade hon haft diskmaskin ända sedan 1976 och var mycket 

nöjd med den.92   

 

Ingrid B berättade om en del av hushållsarbetet som har underlättats: 
När jag var nygift gick vi bort till ett hus där borta och tvättade och manglade så att det blev färdigt. 
Men sen när vi köpte tvättmaskin så hade vi den här i köket. . . Vi hade torktumlare ett tag, men det 
tyckte jag var rätt så onödigt. Nu hänger jag tvätten på vinden, och så ute på gården när våren kommer. 
Det är ju det underbaraste man kan tänka sig.93  

 

Bertil berättade om en hushållsapparat som sparat han och hans fru mycket tid, och som var 

till stor glädje när även hans fru börjat förvärvsarbeta - automatkokaren:  
Det första jobbade inte min fru, men sen började hon jobba och sen blev det ju mycket mer att man får 
göra idag. Så det blev ju skillnad då. Man fick köra hem och sätta på potatisarna ibland och skala och 
så. Men sen kom hon hem och då var det hon som gjorde det. Det var skiftarbete på alla sätt och vis. Vi 
köpte ju en spis med automatkokare som man satte på. Så började potatisen koka halv tolv. När jag kom 
hem så var de färdigkokta. Och så gjorde man bara såsen och allt. Vi hade förberett. Det var en fin grej 
det. Så hade vi ju så ugnen startade och potaterna kokade. Inte ens idag har vi en sån spis. Man 
programmerade den när man gick hemifrån. Men man fick ju provkoka och se hur lång tid det skulle ta 
för potatisen att koka. Det gjorde vi i flera år på det viset. Så gjorde vi något färdigt och hade i ugnen 
och så satte den på, och så var det färdigt när vi kom hem. Smidigt som sjutton var det.94

 
Denna funktion måste ha varit oerhört smidig och underlättat mycket. Dagens samhälle hade 

nog behövt en liknande apparat eller funktion, då det rapporterats att unga människor tenderar 

att överge potatis mot pasta, då det går fortare och är enklare att tillaga. 

 

6.6. Arbetsfördelning 

S.O.U. 1979:89 ger uppgiften att 23 % av Sveriges kvinnor var hemmafruar, och 63 % var 

förvärvsarbetande år 1975. De övriga kvinnorna gick under termerna studerande, 

medhjälpande eller ”övriga”. Kvinnorna hade själva kategoriserat sig och det var följaktligen 

deras egna definitioner av begreppet hemmafru de relaterade till.95 Dessa siffror visar att 

kvinnor var hemmavarande i relativt stor omfattning även under 1970-talets slut. Det är därför 

föga förvånande att även när de intervjuade för denna uppsats startade egna hushåll och egna 

familjer var det självklart att kvinnan skulle vara hemma och ta hand om barn och hem. Det 
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var precis som på deras föräldrars tid. Det fanns fortfarande inte många alternativ. Det hade 

börjat komma barnomsorg i viss omfattning. Dock var det inte av tillräckligt stort omfång för 

att kvinnan skulle kunna yrkesarbeta, vilket Ingrid B berättade om: 
Barnomsorg fanns inte. Det fick vi ta hand om själva. Ja, det var skälet att jag var hemma. . . Fast en av 
våra döttrar gick i alla fall på Fredens, men det var bara några timmar som de fick komma dit och det 
var bara så att de kunde leka lite. Så det var inte så att jag kunde gå bort på arbete, utan då var jag 
hemma.96  

 
Göte berättade att det förekom att en del par arbetade i skift på t.ex. fabrik. På så vis var det 

alltid någon hemma. Det gick oftast inte att båda arbetade samtidigt, då hade de varit 

beroende av äldre släktingar för barnpassning. Götes fru stannade hemma med barnen i ca 14 

år. Under den tiden hade hon lite extrajobb på helger. Sedan fick hon fast deltidstjänst i 

skolbespisningen, vilket successivt utökades till heltid. Bertils fru var hemma i 14 år, och 

började jobba som hemsamarit år 1971. Det var på deltid, runt 75 %. Kvinnorna var hemma 

tills barnen blev lite större och inte behövde samma tillsyn som i de tidiga åren.  

 

Enligt S.O.U. 1979:89 önskade den stora majoriteten av kvinnorna förvärvsarbeta. Nära nog 

90 % av kvinnor med barn i förskoleålder och över 90 % av övriga kvinnor uppgav i 

utredningens undersökning att de ville förvärvsarbeta. De flesta kvinnor ansåg att de behövde 

den sociala kontakten och den självständighet som det innebär att tjäna egna pengar.97 Detta 

var dock relativt sent för intervjupersonerna i den här uppsatsen, då deras barn vid det laget 

hade blivit så pass stora att båda föräldrarna kunde förvärvsarbeta. Dock visar dessa uppgifter 

på en förändring av den allmänna uppfattningen under 1970-talet. Husmodern var inte längre 

idealet för kvinnor. 

 

Ingrid G berättade att hon ville vara hemma med barnen när de var små, vilket hon också var i 

nio år. Hon passade även två grannflickor och fick på så sätt in en liten extra slant. Hennes 

subjektiva identitet hade förmodligen präglats av husmodersidealet i sin önskan att vara 

hemma med barnen under småbarnsåren. Denna identitet förändrades sedan när barnen var 

större, och Ingrid G drömde då om att bli lärarinna, men på arbetsförmedlingen fick hon ingen 

uppmuntran då hon bara hade folkskoleutbildning och yrkesskola. Hon lät sig dock inte 

nedslås, utan började gå kurser på kvällsgymnasiet. Hon läste då engelska i två år, innan hon 

började gå en ”kom-igen-kurs” för kontorister 1963. Sedan jobbade hon som kontorist på 
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deltid i tolv år, innan andra jobb följde. Hon blev aldrig lärarinna även om hon senare kom att 

bli cirkelledare i engelska. 

 

De intervjuade vittnade om att det många gånger kunde vara svårt ekonomiskt att klara sig på 

en lön. Kvinnorna gjorde vad de kunde för att få möjlighet till att arbeta lite extra och få in 

mer pengar till hushållet. Kvälls- och helgjobb var inte ovanligt vid tillfällen då maken kunde 

ta hand om barnen. Det gällde att spara på de sätt de kunde. Det kunde handla om att baka allt 

bröd själv och att sy egna kläder, vilket Ingrid B gjorde. I takt med att barnen växte upp fick 

kvinnan större möjligheter till att arbeta, vilket medförde stora ekonomiska tillskott till 

familjerna. Kvinnorna gjorde således precis som deras mödrar gjorde i sin tur – de 

extraarbetade för att dryga ut hushållskassan. Husmodersidentiteten levde kvar. Kvinnornas 

extraarbete räknades inte som ”riktigt arbete”, och deras uppgift bestod av att sköta hem och 

barn. 

 

Till en början fördelades arbetet inom hushållet någorlunda likt som i barndomshemmet. 

Mannen deltog inte i vidare utsträckning i hushållsarbetet. Uppdelningen av de olika sysslorna 

levde vidare i de nya familjerna. Vad detta berodde på hade intervjupersonerna svårt att svara 

på, men de menade att det föll sig naturligt, framför allt under de år som kvinnan var 

hemmafru. Sedan när kvinnan började förvärvsarbeta blev det en något ändrad balans i 

rollfördelningen – och således också i genusordningen. Mannen såg då att det var nödvändigt 

att han hjälpte till. Dock var det fortfarande så att mannen i huvudsak skötte trädgården och 

kvinnan arbetet inomhus. Mannen hjälpte då kvinnan i hennes arbete, då hushållsarbetet 

fortfarande inte delades mellan de två parterna. Bertil berättade om dessa ändrade roller: 
Man såg ju att man får ju hjälpa till när bägge arbetar. Jag lät ju inte disken stå, och jag skalade potater 
och annat. Det kom automatiskt. Vill jag baka en sockerkaka så gör jag det. Det har ändrat sig bra.98  

 

Den subjektiva identiteten förändrades således i och med att barnen blev större och kvinnan  

återinträdde i arbetslivet. Mannen och kvinnan hjälpte då varandra i deras arbetsuppgifter i 

hemmet. Göte gav sin syn på saken: 
Städning? Ja, det har väl mer varit att hon har varit duktigare och gjorde det oftare. Sen det är klart så 
har vi ju trädgården också. Och det är ju i regel jag som har skött utearbetet. Det har blivit en 
rollfördelning som man har gjort för det som passar personen bäst. Och sen hjälper man ju till, hon 
hjälper ju mig ute på våren och jag hjälper ju till att diska efter maten, så vi har varit väldigt sams och 
jobbar bra ihop. Och det är nog ett villkor för att det ska fungera. Man kan ju inte ruta in ett jobb heller 
att ”det ska du göra och det ska du göra” utan det får gå i varandra. Hos oss har det fungerat väldigt 
bra.99
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Ingrid G berättade att hennes man aldrig deltagit i hushållsarbetet, varför det är så hade hon 

inget svar på. Han hjälper dock till lite mer nu på äldre dagar. Ingrid B berättade att hennes 

man skötte trädgården, men även renoveringen på huset när det fanns tid och pengar för det. 

Det varierade således hur arbetet fördelats mellan parterna i hushållen i de olika familjerna. 

Dock gör mannen i regel mer i hushållet sedan han pensionerats. 

 

Normen verkar inte ha varit lika starkt att kvinnan skulle ta hand om hem och barn och att det 

var mannen som arbetade och drog in pengar till familjen. Kvinnan som hemmafru – 

husmoderskontraktet - levde kvar framför allt under parens första tid tillsammans då barnen 

var små, dock märks viss skillnad i och med att kvinnan faktiskt gick ut i arbetslivet så fort 

hon kunde rent praktiskt. Således kan Yvonne Hirdmans Jämlikhetskontrakt skönjas här. 

Synsättet hade börjat ändras. Fortfarande var dock barnomsorgen inte tillräckligt utbyggd för 

att möjliggöra kvinnans yrkesarbete. Kvinnans eventuella egna önskan om att vara hemma 

och ta hand om barnen medan de var små, kan också ha spelat in, som i Ingrid G:s fall. 

Moderns identitet förändrades från det att barnen var små till att de blivit större och modern 

kunde inträda i arbetslivet. Då var hennes identitet inte längre husmoder eller hemmafru men, 

utan rangordning, mer av moder, kvinna, hustru, och ”arbeterska” i sitt yrke.  

 

Mannen deltog inte i vidare stor utsträckning i hushållsarbetet. Han höll sig till 

trädgårdsarbete eller renovering av bostaden. Att mannen hjälpte kvinnan i hushållsarbetet, 

och att kvinnan hjälpte mannen i trädgårdsarbetet visar hur normen var. Isärhållandet var 

således fortfarande tämligen utbrett under den aktuella tiden. Detta blir synligt just genom att 

intervjupersonerna sade att de hjälpte varandra. Det framkom att kvinnorna ville ut i 

arbetslivet. På så vis strävade de efter att ändra normen och följaktligen också 

genusordningen, även om de var omedvetna om denna konsekvens av sina handlingar. 

Mannen kom successivt att delta mer i hushållsarbetet när kvinnan börjat yrkesarbeta, och det 

blivit mer av en nödvändighet att dela på arbetsuppgifterna när tiden inte räckte till för 

kvinnans dubbelarbete. Således kom hushållsarbete att bli mindre koncentrerat till enbart 

kvinnor. Björk menade att hushållsarbete nu förtiden har blivit mer könsneutralt. Både pojkar 

och flickor förväntas idag kunna sköta ett eget hushåll i vuxen ålder. Dock har de lika stora 

kunskapsbrister inom området.100 Vi har följaktligen inte lika stora kunskaper inom 

                                                 
100 Björk, M. 1997 s. 244 
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hushållsarbete idag som de tidigare husmödrarna hade. Detta kan vara en följd av ointresse 

och minskat behov, då det finns många halvfabrikat och nya hjälpmedel på marknaden som 

underlättar hushållsarbete, kombinerat med ändrade uppfattningar och värderingar kring 

vikten av ett fläckfritt hem. 

 

6.7. Tidsdisposition 

Trots alla tekniska hjälpmedel och sociala system som finns i dagens samhälle, talas det 

mycket om stress och att folk inte ”hinner med”. Dessa hjälpmedel borde logiskt sett snarare 

spara tid. Vad är en pensionärs syn på den saken?  De intervjuade framförde alla liknande 

åsikter, att det till stor del nog beror på alla krav och måsten som dagens unga själva belägger 

sig med. Ingrid G hade sin teori: 
Man ska så mycket. Det ska vara så fint, och folk nöjer sig inte med det lilla. Det är prestige i så mycket 
nu. Folk kan inte njuta av det lilla. Barnfamiljer ska köra barnen hit och dit. Det kräver eftertanke och 
planering. [. . .] Stressen är mycket självpåverkad för att man måste vara med på så mycket.101  
 

Göte framförde liknande tankar: 
Aptiten växer medans man äter, man vill ha ännu mer. Och ska han göra det så ska jag göra något annat. 
Man hänger med. Och allteftersom tiden går blir det mer intressen och resor och så. Och folk har ju mer 
pengar nu när båda jobbar. Men alla pengar går ju åt, men de har det väldigt bra. Det är mycket man 
inte kunde göra förr. Man hör ju ofta att hela familjer åker till Thailand som man inte kunde göra 
förr.102  
 

De intervjuade såg således en stor skillnad mot förr, och de upplevde att det faktiskt är ett mer 

stressigt samhälle idag. Det handlar om hur man själv disponerar sin tid. Visst fanns det krav 

och press även förr, då husmodern strävade efter att nå upp till det husmodersideal som rådde 

bl.a. i tidningar och på film. Huset skulle vara klanderfritt städat på ett sätt som förmodligen 

få idag kan leva upp till. Intervjupersonerna berättade om hur deras mödrar tagit ner tavlor för 

dammtorkning och burit ut soffkuddar för vädring och ruskning. Moment i städning som inte 

är särskilt vanliga idag. Dock förvärvsarbetar oftast båda parterna i hushållet idag, vilket 

borde innebära mindre tid till hushållsarbete. Det är lätt att tänka att alla våra moderna 

hjälpmedel ska minska arbetsbördan inom hushållet. Nyberg menade dock att 

hushållsarbetstiden inte har minskat genom teknikens utveckling. T. ex. har tvättmaskinens 

utveckling inte minskat den tid som ägnas åt tvättning i ett hushåll. Anledningen uppgavs vara 

att mängden tvätt har ökat i och med ändrad acceptansnivå kring renhet. Nyberg menade 

också att tiden som läggs på städning i hemmet har minskat, dock inte i först hand genom 

                                                 
101 Intervju med Ingrid G 
102 Intervju med Göte S 
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förbättrad teknik, utan ändrade krav på städningen. Vi städar inte lika mycket som förr.103 

Nybergs undersökning genomfördes under 1980-talet. Möjligtvis har bilden ändrats något 

efter det, dock menade hon att:  
Den totala hushållsarbetstiden har minskat med ca 9 timmar mellan 1930-talet och 1980-talet. Sju av 
dessa kan förklaras med kortare städtid. Den tid som ägnas matlagning har minskat med ca 2 timmar 
liksom den tid som ägnas åt disk och sömnad. Den tid som ägnas åt tvätt och inköp har ökat.104

 

Dessa ändrade uppfattningar om och acceptansnivåer kring renhet har förmodligen samband 

med den minskade tid till hushållsarbete som finns i dagens samhälle då oftast båda parterna i 

ett samboskap eller äktenskap förvärvsarbetar. En del arbete rationaliseras helt enkelt bort. Att 

tiden för matlagning har minskat kan ha samband med att många väljer att inte ha medhavd 

lunch till arbetet utan köper mat på annat håll. Dessutom har mängden halv- och helfabrikat 

ökat. Vi behöver idag inte tillreda mat alldeles från grunden på samma vis som tidigare. Detta 

minskar tillagningstiden. Bertil reflekterade över skillnaden i förberedelser i juletid: 
Men som förr, till jul då skulle mamma alltid luta fisk. Sicket jobb det var med den fisken. Pappa 
sågade den i tre delar, och la den i blöt och lut. Och så skulle skinkan ner. Och pressylta och allt. Tänk 
vilket jobb det var. Idag köper man ju allting färdigt. Ska du ha skinka idag köper du ju den färdig. Det 
är skillnad. De köpte ju en kvarts gris ibland och la den i saltlake på Annadagen och lutfisken med. Så 
de här rutinerna levde jag med. Men jag har aldrig lutat någon fisk. Den köper jag färdig. Det har ändrat 
sig kolossalt mycket.105

 

7. Sammanfattning 
Stora förändringar skedde inom familjeliv och hushållsarbete under 1900-talet. Sverige 

urbaniserades alltmer och samhället förändrades samtidigt som industrin krävde mer 

arbetskraft. Kvinnorna hade ingen plats att arbeta på sedan jordbruket – där de skött både 

hushåll och deltagit i jordbruksarbetet - minskade, och folk flyttade in till städerna. Dessutom 

behövde någon ta hand om barnen när hushållen hade urbaniserats. Kvinnan kom alltmer att 

bli sedd som husmoder med uppgift att sköta hem och barn.  

 

Denna uppsats koncentrerar sig på f.d. boendes på Hedvägen upplevelser och berättelser om 

hushållsarbete i deras barndomshem och senare i deras egna hushåll, med fokus på genus och 

hushållsteknik. Intervjupersonerna bekräftar normen mannen som arbetare och kvinnan som 

hemmafru. Deras fäder var alla arbetare med långa arbetsdagar medan deras mödrar var 

husmödrar med minst lika långa arbetsdagar med uppgift att sköta hem och barn. Det var 

vanligt att kvinnan hade extraarbete av diverse slag för att dryga ut hushållskassan. Dock 
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ansågs detta inte som förvärvsarbete. Kvinnans uppgift var helt enkelt att göra hushållsarbetet. 

I intervjuerna framkom det tydligt att mannens identitet var arbetare, medan kvinnans 

identitet var husmoder. Detta trots att kvinnorna ofta förvärvsarbetade innan de gifte sig och 

fick barn. Detta förvärvsarbetande tog slut i och med familjebildandet. Sedan var de enbart 

”mödrar” eller ”husmödrar”. Förvärvsarbetandet fick då vänta tills barnen var tillräckligt 

stora. Då kunde husmodern på Hedvägen börja förvärvsarbeta om hon hade turen att få ett 

jobb. Dock hade kvinnorna på Hedvägen små barn hemma under en lång period, eftersom de 

födde barn ”ofta” och hade stora familjer. 

 

Husen på Hedvägen var moderna och bekväma för sin tid, med bl.a. WC och badrum 

inomhus. Det sågs som ett mycket förmånligt boende. Hushållsapparater fanns knappt alls 

under de tidiga åren. Dock började hushållstekniken introduceras alltmer under sent 1940-tal 

och under 1950-talet i form av dammsugare, kylskåp och elektrisk spis. Enligt 

intervjupersonerna hade apparaterna stor betydelse i och med att de var till hjälp i kvinnornas 

tunga vardagliga hushållsarbete, och de välkomnades därför. Dock möttes den elektriska 

spisen med viss skepsis. Den gamla vedspisen var mycket bra till att elda med för att få värme 

i köket, och dessutom föredrog många av kvinnorna att använda den vid bakning. Under varm 

sommartid var dock den elektriska spisen, eller först kokplattan, dock mycket omtyckt då den 

inte spred lika mycket värme som vedspisen. Hur elspisen användes verkar således ha varit en 

fråga om vana och övergång.  

 

Arbetet fördelades på så vis att kvinnan skötte hushållsarbetet och mannen sitt förvärvsarbete 

och utöver det tog hand om trädgårdsskötsel. Detta var den odiskutabla normen, och så var det 

även på Hedvägen. Dessa gränser kunde dock tillfälligt överträdas ibland om mannen ”hjälpte 

till” med vissa hushållsgöromål såsom disk. På så vis kunde kvinnan få viss lättnad i sitt 

ständigt pågående arbete. Kvinnan kunde i sin tur överträda gränsen och ”hjälpa till” med 

trädgårdsskötseln. Just uttrycket att de ”hjälpte till” visar tydligt hur normen var. 

 

Hushållsarbetet fördelades lite olika mellan barnen beroende på deras kön, ålder, plats i 

syskonskaran, samt moderns inställning till att låta barnen medverka. Det går inte att dra 

någon slutsats från intervjupersonernas svar eftersom de är något motstridiga i ämnet. Männen 

uppfattar att deras systrar deltog mer i hushållsarbetet än vad de själva gjorde. De intervjuade 

kvinnorna uppger dock att de inte heller deltog i vidare stor utsträckning i sina mödrars 
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arbete. Detta är förmodligen en tolkningsfråga hur intervjupersonerna uppfattar sina insatser i 

mödrarnas arbete. 

 

Genusordningen i familjerna på Hedvägen påverkades inte av den relativt höga standarden 

eller av hushållsteknikens utveckling. Kvinnan gjorde fortfarande hushållsarbetet och männen 

deltog inte mer i det när de tekniska hjälpmedlen utvecklades. Det var mest barnen som deltog 

i vissa av momenten. Yvonne Hirdmans teori om Husmoderskontraktet gällde i högsta grad. 

 

Intervjupersonerna flyttade alla till boenden av sämre standard när de bildade egna hushåll. 

Det var fortfarande bostadsbrist i Sverige och de bostäder som fanns hade i många fall låg 

standard. Därför är det inte särskilt uppseendeväckande att de tidigare hedvägenbarnen bytte 

ner sig bostadsmässigt sett. Under den tiden blev det än tydligare för dem hur god standarden 

var i barndomshemmen på Hedvägen. Det var inte längre självklart med varmvatten, badrum 

och WC i den nya bostaden. Dock gick utvecklingen inom hushållsteknik fort och snart hade 

intervjupersonerna moderna bostäder med diverse hushållsapparater att förfoga över. 

 

Då arbetsfördelningen i de gamla hemmen var könsbunden är det inte anmärkningsvärt att 

denna uppdelning levde kvar i viss mån även i de nya hemmen. Kvinnan var hemma och 

skötte hem och tog hand om barnen, medan mannen arbetade. Normen fanns på så vis kvar, 

och Hirdmans teori om Husmoderskontraktet levde kvar ännu ett tag. När kvinnan sedan 

började förvärvsarbeta, då barnen blivit så pass stora att de inte längre behövde lika mycket 

tillsyn, såg mannen att han behövde delta mer i hushållsarbetet. Här kan början till Hirdmans 

Jämlikhetskontrakt skönjas. Bristen på utbyggd barnomsorg gjorde dock att kvinnan 

fortfarande inte kunde arbeta under småbarnsåren. Detta visar på att den samhälleliga normen 

möjligen fortfarande i viss mån var densamma som tidigare, och att samhället inte hade hängt 

med när kvinnan förändrades. Kvinnan gick ut i förvärvsarbete så fort hon fick möjlighet till 

det. Samhället satt således på två stolar i denna övergångstid mellan två genuskontrakt. Den 

nya normen var att även kvinnan skulle delta i arbetslivet och åtnjuta självständigheten i att 

tjäna egna pengar. Dock levde isärhållandets lag kvar i den betydelsen att arbetet i hemmet 

var uppdelat, där kvinnans huvudsakliga uppgift var hushållsarbetet och mannens var 

trädgårdsskötseln. Så även om arbetet börjat bli mindre könsbundet, fanns ändå uppfattningen 

kvar medvetet eller omedvetet om var kvinnan respektive mannen helst skulle hålla till. 

Intervjuerna till denna uppsats bekräftade Hirdmans genuskontraktsteori. 
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Intervjupersonerna upplevde att samhället har förändrats enormt mycket sedan deras 

barndom. Det finns idag en mängd hjälpmedel för att underlätta vardagens bestyr, och dagens 

samhälle bjuder på många möjligheter att påverka livet i den riktning som önskas. Trots det 

upplever många att det idag är ett mycket stressigt samhälle. Intervjupersonerna var eniga om 

detta. Deras teori om varför det är på det här viset när vi idag har alla möjliga sorters 

hjälpmedel för att göra vardagen smidig, är att det beror på att vi – även de själva – belägger 

oss själva med en massa krav. Livet är idag fyllt av måsten som stressar. Valfriheten och de 

många möjligheterna har på sätt och vis blivit till en börda. Dagens kvinnor borde ha mer tid 

till sig själva än husmödrarna under 1930- och 1940-talet hade, genom en mer jämställd 

fördelning av hushållsarbete och utvecklingen inom hushållstekniken. Denna eventuella vinst 

verkar dock slukas upp av nya krav som leder till stress.  

 

Denna typ av undersökning påverkas alltid i högsta grad av vilket urvalet är. Om andra 

personer valts för intervjuerna är det möjligt att resultaten hade blivit annorlunda. Dock var 

förutsättningarna för familjerna på Hedvägen relativt lika. Därför är det inte särskilt troligt att 

resultaten hade skilt sig markant vid val av andra intervjupersoner.  
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9. Bilaga. Intervjufrågor 

Barndomshemmet 

 

Yrkesarbetade din mamma? 

Vad gjorde din pappa? 

Varför tror du att det var så? 

Hjälpte din pappa till med hushållsarbetet? 

Hade ni några hushållsapparater? 

Hur uppfattades apparaterna, var de kanske lätta eller komplicerade att hantera? 

Hur upplevde du din mammas hushållsarbete?  

Hjälpte du till med något i hushållsarbetet?  

Var det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

Varför var det så? 

Hur såg man på manligt och kvinnligt? 

Fanns det någon särskild hushållsapparat du minns?  

Introducerades det några nya hushållsapparater? Blev det någon skillnad med 

dem? 

Tror du att din mamma upplevde förändring med hushållsteknikens utveckling? 

Hur tyckte du att det var? 

När flyttade du hemifrån? 
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Intervjufrågor 
Det egna hushållet 

 

Tycker du att hushållsarbetet i ditt hushåll skilde sig från din barndoms? På 

vilket sätt? 

Yrkesarbetade du? 

Vad gjorde din man/fru? 

Vad har du för tankar om hushållsapparater? 

Är det någon särskild apparat som gjort intryck på dig? 

Har apparaterna påverkat hushållsarbetet i ditt hem? 

Gav nya apparater tid över? 

Hur var hushållsarbetet fördelat mellan dig och din man/fru? Varför var på det 

viset? 

Varför tror du att det idag är så mycket stress i samhället? 
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