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ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar Svenska Socialdemokratiska Kvinnoförbundets (SSKF) medlemstidning 

Morgonbris. 1920- och 1950-talets upplagor studeras. 1920-talet undersöks eftersom 

kvinnoförbundet var nybildat och i en uppbyggnadsfas. På 1950-talet var kvinnoförbundet 

etablerat och undersökningens syfte är att undersöka vad kvinnoförbundet ansåg vara viktigt 

under dessa perioder och jämföra resultaten med varandra. Primärkällan är kvinnoförbundets 

medlemstidning Morgonbris. Litteraturen består främst av Gunnel Karlsson, Eva Ekstrand 

och Hulda Flood. Hermeneutisk metod används för att förstå texternas syfte och kunna sätta 

dem i ett sammanhang. Resultatet av undersökningen visar att kvinnoförbundet fungerade 

både som en stödtrupp och påtryckare mot partiet. Ur genuskontraktets synpunkt utmanade 

kvinnorna genuskontraktet när de motsatte sig manliga partikamraters åsikter vilket skedde 

bland annat i atomvapenfrågan. Under båda decennierna kämpade kvinnoförbundet främst för 

kvinnofrågor även om en del andra frågor diskuterades främst under andra decenniet. 

 

Nyckelord: Svenska Socialdemokratiska Kvinnoförbundet (SSKF), genuskontrakt, stödtrupp, 

påtryckare. 
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1 INLEDNING 

 

Att studera kvinnohistoria är ingenting nytt i dagens historieforskning. Det skrivs mycket om 

var kvinnorna befann sig vid viktiga politiska och historiska brytpunkter då avgörande beslut 

togs eftersom historia till våra dagar anses ha varit mansdominerad.  

Kvinnor i Sverige började organisera sig politiskt i samband med rösträttsstriden efter 

sekelskiftet 1900. Frisinnade kvinnor (liberaler), högerkvinnor och socialdemokratiska 

kvinnor organiserade sig och formella centralförbund bildades när rösträtten för kvinnor 

infördes. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades 1920. Att kvinnorna organiserades 

sig i egna sammanslutningar tydde på ett behov av en egen separat organisation utanför den 

mansdominerade partiorganisationen.
1
    

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att komplettera tidigare forskning om socialdemokratiska 

kvinnoförbundet och medlemstidningen Morgonbris som det inte finns mycket dokumenterat 

om. Kompletteringen sker av Eva Ekstrands avhandling Kaj Anderssons Morgonbris. 

Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid. Syftet ska uppnås genom att undersöka två 

viktiga decennier 1920-talet och 1950-talet och jämföra dessa två decennier och se vad det 

fanns för likheter och skillnader mellan de i fråga om vad som skrevs i medlemstidningen 

Morgonbris och hur resultatet förhåller sig till Ekstrands resultat.  

 

1.2 Problemformulering 

I denna studie är det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris som ligger till 

grund för undersökningen av arbetarklassens kvinnor och deras åsikter.  

Att blicka ut mot 1920-talet, decenniet efter första världskriget, då kvinnorna precis fått sin 

rösträtt och socialdemokratiska kvinnoförbundet var nybildat, ger upplysningar om vad 

kvinnorna ansåg var viktigt att kämpa för i sin uppbyggnadsfas. Undersökningen av 

Morgonbris efter andra världskriget under 1950-talet, då kvinnoförbundet var väletablerat och 

det gick bra för Sverige ekonomiskt och kvinnoförbundet för första gången kämpar för en 

icke-kvinnofråga, ger upplysningar om vad kvinnorna ansåg vara viktigt att engagera sig i och 

om dessa skiljer sig något från 1920-talets viktiga diskussioner. Undersökningen ska även 

behandla varför kvinnoförbundet kämpade för dessa frågor.   

                                                 
1
 Karlsson, Gunnel 1990 sid. 11. 
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Problemformuleringen ser ut på följande sätt: 

 Inom vilka frågor och varför engagerade sig socialdemokratiska kvinnorna enligt 

tidningen Morgonbris under på 1920-talet och 1950- talet? 

 Var kvinnoförbundet överens i alla frågor sinsemellan och med partiet eller förekom 

motsättningar?  

 Höll sig kvinnorna i kvinnoförbundet till sina områden eller utmanade de männen på 

deras planhalva?    

 Fanns det likheter och skillnader i vad som ansågs vara viktigt i jämförelse av dessa 

två decennier och hur förhåller sig resultatet till Ekstrands studie av 1930-talet? 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Sedan 1700-talet har en växande konflikt mellan könen uppkommit. Konflikten har 

uppkommit därför att ordningen av kön inte längre verkade stabiliserande, meningsskapande 

och självklart. Den demokratiska tanken och kapitalismen har en inneboende 

könsintegrerande logik som i det första fallet handlar om att kvinnor också är människor och i 

det andra att det billigaste priset för varan arbetskraft gäller. Genom detta hotades den 

segregerande genusordning oavsiktligt och ju mer kvinnorna integrerades desto mer växte 

konflikten.
2
  

 

Begreppet genuskontrakt används inte i bemärkelsen som köpslående mellan jämnstarka 

parter vilket associeras med begreppet kontrakt utan oftast är kontraktet skapat av den part 

som definierar den andra.  Varje samhälle och tid har något slags kontrakt mellan könen. 

Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra: i 

arbetet, kärleken, språket och gestalten. Detta ärvs från den ena generationen till den andra. 

Modern introducerar dottern och fadern introducerar sonen. Trots att genuskontraktet 

definierar könens olika områden innehåller den gråzoner som kan skapa konflikt. Konflikten 

skapas efter hur långt kontraktet kan sträckas till egen vinning.
3
   

 

I denna uppsats används genuskontrakt för att analysera dessa gråzoner i frågan om 

socialdemokratiska kvinnoförbundets diskussioner i Morgonbris. Genom att analysera dessa 

gråzoner sätts genuskontraktet på prov för att visa om denna teori kan tillämpas på 

socialdemokratiska kvinnoförbundet. 

                                                 
2
 Hirdman 1992 sid. 9. 

3
 Hirdman 1993 sid. 152ff. 
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Kvinnornas intåg i politiken kan ses som kvinnornas intrång i gråzonen mellan manliga och 

kvinnliga områden vilket i så fall gör att kvinnorna överskred gråzonen bara de sysslade med 

politik. I uppsatsen ska däremot sträckandet av genuskontraktet betraktas endast i de frågor 

som hamnat utanför kvinnoförbundets grundsatser och då kvinnorna hamnade i polemik med 

resten eller delar av partiet. 

 

 I de allmänna grundsatserna för kvinnoförbundets arbete framhölls att kvinnoförbundet 

skulle bedriva politiskt och fackligt upplysningsarbete bland kvinnorna, intressera dem för 

allmänt kunskapssökande, så att duglighet förvärvades för de uppgifter som åvilade kvinnorna 

i arbetarrörelsens frigörelsekamp samt att bevaka och arbeta för sådana sociala och politiska 

frågors lösning, som särskilt berörde kvinnornas, mödrarnas och barnens intressen.
4
     

 

1.4 Metod  

Uppsatsen kommer att präglas av aktörsperspektivet. Aktören som i denna studie är Sveriges 

socialdemokratiska kvinnoförbund strävar efter att nå ett mål med sina handlingar och har 

alltså en avsikt. Sina handlingar utför aktörer i ett socialt sammanhang som är integrerade i ett 

socialt system. System är ett nät av aktörer vilka binds samman genom handlingar.
5
 Det är 

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) och dess strategier som studeras. 

 

Hermeneutisk metod är en självklarhet då tidningen Morgonbris och dess innehåll står i 

centrum. Textanalys används för att kunna förstå språket i texten, dess syfte, upphovsmannen 

och i vilken situation som den uppkommit. Innehållet förstås för att senare kunna jämföras. 

Komparativ metod är viktig för att kunna se skillnader och likheter över tid för att slutsatsen 

ska kunna dras.  

 

1.5 Material  

Utifrån frågeställningarna har socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris 

1920-1929 och 1950-1959 valts som primärkälla. Vad som skrevs i tidningen presenterar inte 

alla kvinnors åsikter. Även om kvinnoförbundet fungerade som en drivande kraft mot 

socialdemokratiska partiet var de fortfarande en del av partiet och dess ideologi. 

 

                                                 
4
 Flood 1960 sid. 136. 

5
 Dahlgren & Florén 1996 sid. 131. 



4 

 

För att få fram socialdemokratiska kvinnoförbundets åsikter inom olika områden har en 

genomgång gjorts av alla Morgonbris utgåvor under de valda perioderna. Därefter har frågor 

som flitigast diskuterats i tidningen valts ut till respektive årtionde för en närmare analys. 

Dessa frågor diskuterades inte i varje nummer utan förekom med mer eller mindre jämna 

mellanrum. Denna uppsats fasta på delar av källmaterialet som skapar en helhet. En del frågor 

diskuterades i olika omgångar i samband med en ny lagstiftning eller en dom och kunde 

ibland ha uppehåll i några år innan diskussionen fortsatte. Vissa frågor från 1920-talet 

fortsatte även att diskuteras på 1950-talet vilket visar på starka åsikter hos kvinnoförbundet 

som inte fick utrymme inom partiets ramar.   

  

För att komplettera och förstärka källmaterialet har en del litteratur inom området behandlats. 

Litteraturen består av avhandlingar och andra böcker om Morgonbris, socialdemokratiska 

kvinnoförbundet och genuskontraktet. 

 

1.6 Forskningsöversikt 

Det finns en del litteratur om Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och om Morgonbris 

men det finns fortfarande stora luckor att fylla i. Mycket av litteraturen behandlar SSKF:s 

kvinnors politiska kamp ytterst ytligt utan något större fördjupning om orsakerna och verkan. 

Det mesta av litteraturen är endast beskrivande utan någon större reflektion och vissa perioder 

behandlas nästan inte alls.    

 

En som har skrivit en del om SSKF är Gunnel Karlsson, som har forskat om kön och politik 

och gjort två studier; Manssamhället till behag? och Från broderskap till systerskap. Där går 

Karlsson igenom de viktigaste händelserna och diskussionerna bland socialdemokratiska 

kvinnor. I den första går hon igenom 1950-talet till 1970-talet. Hon visar vad kvinnoförbundet 

ansåg vara sin uppgift. För denna uppsats lämpar sig främst Karlssons genomgång av 1950-

talet som kompletterar Frangeurs avhandling Yrkeskvinna eller makens tjänarinna som 

handlar om gifta kvinnors strid för arbete under mellankrigstiden. Denna ger en bra inblick i 

olika kvinnoorganisationer och går igenom deras syn på gifta kvinnors förvärvsarbete och 

även kvinnornas politiska samarbete med männen. I sin studie visar hon att kvinnor från olika 

organisationer med olika politiska riktningar kunde kämpa tillsammans för att gynna 

kvinnornas intressen i allmänhet. Detta är viktigt att ha i åtanke då det visar att kvinnornas 

organisationer inte var statiska utan föränderliga beroende på vad kvinnorna kämpade för. 
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Eftersom hon behandlar mellankrigstiden kommer avhandlingen att vara användbar främst för 

studerandet av 1920-talet och frågan om förvärvsarbetande husmödrar.  

 

Hulda Floods bok, Den socialdemokratiska kvinnorörelsen i Sverige, kartlägger 

socialdemokratiska kvinnoförbundets arbete för varje kongressperiod. Där framkommer det 

vad kvinnoförbundet ansåg vara av störst vikt att ta upp just då. Denna detaljerade boken 

startar runt sekelskiftet och tar upp första halvan av seklet, så länge som hon själv var aktiv 

inom kvinnoförbundet. Källorna som hon använt sig av är bland annat protokollen från 

kongresserna vilket gjorde att informationen var detaljerad med exempelvis hur många som 

röstade för och emot i en viss fråga. Boken är ett bra komplement till Karlssons 

”Manssamhället till behag?” som fokuserar på 1950 och framåt.  

 

Gunnela Björks avhandling Att förhandla sitt medborgarskap handlar om kvinnornas politiska 

arbete på lokal nivå under första halvan av 1900-talet. Hon undersöker förhållandet mellan 

kvinnor och politik med hjälp av medborgarskapsbegreppet, diskuterar hur kvinnorna 

organiserade sig och hur samarbetet över partigränserna såg ut. Fokuseringen ligger på lokal 

nivå till skillnad från annan litteratur inom området som främst håller sig på nationell nivå. 

Medborgarskapsbegreppet är sällan använt i svensk forskning men passar in i frågor om 

samhällets organisering och demokratins möjligheter och begränsningar.   

 

Katarina Larssons avhandling Andrahandskontrakt i folkhemmet behandlar maktrelationer 

mellan könen och hennes undersökning kretsar kring Örebro. De tre frågor som hon 

undersöker är tvättfrågan, kollektivhusfrågan och barnomsorgsfrågan. Dessa tre frågor ligger 

inom ramen för kvinnornas intressen. Larssons studie koncentreras främst på 1940-och 1950-

talet. En som bör nämnas när det handlar om kvinnoforskning är Gunnar Qvist, en av de 

första kvinnohistorieforskarna, som har skrivit Statistik och politik och Konsten att blifva en 

god flicka som bland annat tar upp kvinnornas kamp för representationen i LO. Inte minst det 

första verket har gett grundläggande statistiskt bas till forskningen inom området. 

 

Yvonne Hirdman har skrivit om genuskontraktet. Hon har skrivit bland annat Den 

socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier där jämlikhet mellan könen på 

arbetsmarknaden står i fokus. Hirdman har även skrivit Folkhemstanken och kvinnorna där 

beskriver hur folkhemstanken påverkade kvinnorna. Boken Kontrakt i kris där Hirdman är 
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redaktören diskuteras genuskontraktet i inledningen som ligger till grund för resten av 

antologin. 

 

 Eva Ekstrands Avhandling Kaj Anderssons Morgonbris- Kvinnopress, trettiotal och längtan 

efter fri tid fokuserar på tidningens form och innehåll under ledning av Kaj Andersson. 

Ekstrand undersöker moderniseringen av tidningen som under 1930-talet gick igenom en 

omfattande förändring gällande främst layout och bildanvändning vilket gjorde tidningen 

modernare och lättöverskådlig. Till skillnad från annan litteratur om Morgonbris fokuserar 

Ekstrand på mediediskursen. Ekstrand som har använt sig av Habermas teori, menar att 

kvinnokraft frigjordes genom moderniseringen av hushållet där argumentet var gifta kvinnors 

förvärvsarbete. Frågan om hur den tiden skulle användas kom upp, skulle tiden gå till nytta 

eller nöje? Med fri tid menar Ekstrand att det inte endast handlade om arbetsfri tid utan även 

tid för egna tankar.
6
 I denna uppsats dras paralleller till avhandlingen där det finns likheter. 

 

1.7 Uppsatsens utgångspunkter 

Eva Ekstrands avhandling Kaj Anderssons Morgonbris- Kvinnopress, trettiotal och längtan 

efter fri tid är utgångspunkten för denna undersökning eftersom hon delvis gör en liknande 

analys i sin avhandling. Skillnaden är att hon undersöker 1930-talet vilket ligger utanför 

ramarna för denna uppsats, men kompletterar den till viss del. Nedan presenteras en 

genomgång av Ekstrands studie av 1930-talet.  

 

1930-talet präglades av funktionalismen. De sociala frågorna och familjefrågorna stod i 

centrum. Till Stockholmsutställningen 1930 byggdes interiörer som passade de moderna 

familjerna och deras behov av rationellt hushållsarbete. Kvinnorna skulle ut i produktionen 

och arbeta. Med införandet av tvåveckorssemestern 1938 blev sportstugorna ett alternativ för 

semesterfirarna. Gifta kvinnors förvärvsarbete som lagstadgades 1923 användes som 

argument för modernisering av hemmet för med moderniseringen frigjordes kvinnokraft och 

tid. 
7
  

 

I början av 1930- talet kommer larmet om att det föds för få barn i Sverige vilket gör 

svenskarna till ett utdöende släkte. Nativiteten hade halverats sedan seklets början och 

Sverige hade de lägsta nativitetstalen i Europa. Detta skapade en stor debatt. Det mest 

                                                 
6
 Ekstrand 2007 sid. 10-13. 

7
 Ekstrand 2007 sid. 10. 
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uppmärksammade debattinlägget kom från Alva och Gunnar Myrdal i boken Kris i 

befolkningsfrågan som publicerades 1934. De ansåg att endast genom sociala reformer skulle 

sätta fart på nativiteten. De ansåg att barnafödandet borde vara frivilligt och att en 

liberalisering borde ske gällande preventivmedelshandeln, sexualundervisningen och 

abortlagstiftningen. Inrättande av daghem krävdes så att kvinnorna skulle kunna förena 

föräldraskap med arbete.
8
    

 

Fritid var ett nytt begrepp på 1930- talet. Att arbetarhustru hade möjlighet och råd att lämna 

hem, man och barn för att njuta av några dagars semester var otänkbart bara några år tidigare.   

En socialpolitisk reform var husmoderssemestern som gav lantbrukar- och arbetarhustrur 

tillfälle att ta några dagars ledighet från hemsysslor och familj. På semesterhemmen var 

kurser en viktig del vilka var förlagda till folkhögskolor och liknande.
9
  

 

Ekstrand beskriver Morgonbris under 1930-talet som en plats för tankeutbyte och som en 

arena för ett öppet politiskt samtal.
10

 Trettiotalets kvinnopolitiska frågor handlade i 

Morgonbris om kvinnornas rätt till arbetsmarknaden på lika villkor som männen, sociala 

frågor som barn-, mödra- och hälsovård samt bostadsfrågor.
11

 Längtan efter fri tid som 

husmödrarna efterfrågade utvecklades aldrig till en fråga med politiskt sprängkraft. Ekstrand 

menar att den politiska potentialen kom av sig och slaget ägde aldrig rum.  

 

Kraven på att vara produktiv fanns hos morgonbriskvinnorna. Genom förkovran skulle 

kvinnan bli dugligare i det moderna samhället. Som upplyst konsument skulle husmodern 

bidra inte bara till det egna hushållets upphöjande utan även genom efterfrågan till en stärkt 

inhemsk produktion av kvalitetsvaror.
12

 Kvinnornas olika behov under 1930-talet 

kanaliserades till ett allmänt nyttotänkande, till modernisering av hemmet, ny hushållsteknik 

och bekämpandet av flykten från landsbygden. Hon menar vidare att Morgonbris styrdes av 

engagerade elitkvinnor som aldrig stod på jämn fot med dem de representerade ute i landet. 

Den gemensamma nämnaren var kvinnornas nya fria tid men problemet var att den aldrig 

gjordes till en politisk gemensam fråga.
13

   

 

                                                 
8
 Andersson 1994 sid. 181ff. 

9
 Haste 1989 del II sid. 83f. 

10
 Ibid. sid. 211. 

11
 Ibid. sid. 39. 

12
 Ekstrand 2007 sid. 216.  

13
 ibid. sid. 217f.  
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1.8 Uppsatsens uppläggning och kapitelindelning 

Uppsatsen inleds med en kort genomgång av kvinnoförbundets och Morgonbris historia. 

Sedan undersöks 1920- och 1950-talet. Undersökningen sker tematiskt och varje tema 

undersöks kronologiskt. Efter genomgången av decennierna görs en komparation där likheter 

och skillnader mellan decennierna lyfts fram och jämförs med Ekstrands resultat.  

 

 

2. MORGONBRIS OCH KVINNOFÖRBUNDET 

 

De socialdemokratiska kvinnornas tidning Morgonbris kom till 1904. Tidningen kom till på 

förslag av Anna Sterky vid Kvinnornas Fackförbunds årsmöte. Den skulle inte vara en vanlig 

basarskämttidning utan med värderade skribenter som Ellen Key samt information från den 

socialdemokratiska ungdomsrörelsen och den kvinnliga fackföreningsverksamheten i 

landsorten. Fru Sterky var den första redaktören. Under de första åren hade Morgonbris en 

upplaga på mellan fyra och sex tusen exemplar. De första två åren gavs tidningen ut en gång i 

kvartalet vilket år 1907 ökade till sex nummer per år. 1908 omorganiserades Kvinnornas 

Fackförbund då de lade ner verksamheten och gick upp i respektive fackförbund. Morgonbris 

togs över av den socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott och beslutet 

togs att tidningen skulle komma ut månadsvis. I arbetsprogrammet stod det även att tidningen 

ska behandla alla speciella frågor som är av intresse för kvinnorna. Morgonbris följdes av 

ekonomiska svårigheter under lång tid och fick vända sig till partistyrelsens verkställande 

utskott som lovade ekonomisk stöd åt tidningen.
14

 Slutsatsen kan dras att Morgonbris gick 

från att vara fackorgan till politiskt språkrör. 

 

I februari 1920 samlades de socialdemokratiska kvinnorna till kongress där frågan om 

bildandet av ett förbund diskuterades. Behovet av en stark socialdemokratisk 

kvinnoorganisation hade vuxit med kvinnornas ökade rättigheter där kvinnornas plikt var att 

uppträda på ett mera målmedvetet sätt och med större sammanhållning. Detta skulle lättast 

uppnås inom ramen av en fast organisation med Morgonbris som kvinnoförbundets tidning. 
15

 

Kvinnoförbundets mål enligt stadgarna var som tidigare nämnts att bevaka frågor som blivit 

osynliga inom övriga grenar av den socialdemokratiska rörelsen nämligen frågor som särskilt 

berör kvinnornas, mödrarnas, barnens och hemmens intressen. 

                                                 
14

 Flood 1960 sid. 51-55. 
15

 Ibid sid. 135.  
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År 1920 var antalet medlemmar i kvinnoförbundet 3000.
16

 Fyra år senare hade 

kvinnoförbundet runt 5000 medlemmar av totalt 22 000 anslutna kvinnor till partiet.
17

 1950 

hade kvinnoförbundet 59 968 medlemmar som under decenniet växte till omkring 

sjuttiotusen.
18

 

Det finns inga pålitliga uppgifter om upplagans storlek för alla år men under 1920-talet hade 

tidningen en upplaga mellan fem och sju tusen.
19

  

Under 1920- talet Morgonbris runt 20 sidor.
20

 Enligt egen undersökning hade tidningen under 

det senare decenniet runt 45 sidor 

 

3. 1920- TALETS VIKTIGASTE DISKUSSIONER I MORGONBRIS 

 

Sedan 1919 har kvinnornas politiska arbete präglats av att de har tagit plats i ett politiskt 

system som var skapat och anpassat för män. Under hela 1920-talet pågick 

socialdemokratiska kvinnornas kamp för erkännande som jämlika partikamrater och decenniet 

var en etableringsperiod för kvinnoförbundet. Kvinnorna var beroende av partiledningens stöd 

i arbetet att få kvinnor invalda till politiska poster. De socialdemokratiska kvinnorna talade 

ofta om att de kände sig motarbetade av manliga partikamrater som ännu inte hade förstått 

betydelsefullt det var att räkna de kvinnliga anhöriga till partiet.
21

 

 

Kvinnoförbundets ändamål blev att bevaka de frågor som blivit osynliga och ”hemlösa” inom 

partiet, särskilt frågor som rörde kvinnornas, mödrarnas, barnens och hemmens intressen. 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle organisera och samla socialdemokratiska 

kvinnoorganisationer på grundval av det socialdemokratiska partiets program. De skulle 

bedriva socialistiskt och fackligt upplysningsarbete, intressera kvinnorna för att söka kunskap 

och driva bildningsarbete så att kvinnorna skulle kunna fullgöra ”de uppgifter som påvila dem 

i arbetarklassens frihetskamp”.
22

 

Nedan uppvisas och diskuteras viktiga frågor som diskuterades i Morgonbris under 1920-

talet.  
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3.1 Bostadsfrågan 

Åren efter första världskriget kännetecknades av hög arbetslöshet och bostadskris. Kriget 

påverkade negativt de ekonomiska förutsättningar för nybyggande av bostäder samtidigt som 

bostadsbristen drev upp hyrorna. 1916 krävde krigssituationen att myndigheterna gick in med 

hyresreglering och stöd till nyproduktion. Propositionen antogs 1917 av riksdagen och 

beslutet togs att statliga subventioner skulle täcka delar av de ökade kostnaderna för 

nyproduktion. 1919 års bostadsproposition konstaterade att försöken att reglera priserna på 

byggnadsmaterial hade misslyckats. Under 1919 kom stadsförbundets bostadsråd med ett nytt 

förslag till ny bostadspolitik som gick ut på att få byggnadskostnader och hyresintäkter att gå 

jämnt upp. Det lades även fram ett förslag som handlade om att staten skulle subventionera 

byggandet till dess att effekterna av åtgärderna hade slagit igenom.
23

  

 

Förslagen som lades fram genomfördes i mycket begränsad omfattning, subventionerna 

upphörde 1922 och året därpå avskaffades hyresstegringslagen. Resultatet blev att 

produktionen av smålägenheter avstannade. Få ville bygga med tanke på den höga inflationen 

och valde istället att vänta tills inflationskurvan hade vänt och priset på byggmaterial blivit 

lägre. Detta resulterade i högre hyror som lockade det privata kapitalet att börja bygga igen. 

Hyrorna fortsatte att öka fram till 1933. Hyrorna för smålägenheter steg med femton till tjugo 

procent mellan 1924 och 1933 medan hyrorna för större lägenheter under samma period sjönk 

med fem till tio procent.
24

  

 

I majnumret 1923 diskuteras bostadsfrågan i Morgonbris. I artikeln som heter ”Inför 

hyreskatastrofen” påpekas följderna av bostadspolitiken genom att belysa återverkningarna av 

den. Ett exempel var att om hyrorna höjdes blev följden att människor tvingades ta in 

inneboende för att klara av betalningen av hyran. ”Den som har en lägenhet går i ångest för att 

mista den eller få hyran höjd så högt över sina ekonomiska resurser att han antigen tvingas ut 

på den oroliga hyresmarknaden för att söka finna det omöjliga eller ’ta inneboende i köket 

också.’” 
25

  

 

I artikeln tas även problemen med inneboende upp då det lätt kan uppstå problem kring 

uppdelningen av hushållssysslor etc. Att folket var desperata att hitta någonstans att bo 

                                                 
23

 Ramberg 2000 sid. 61. 
24
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25
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framkommer tydligt i artikeln då den som exempel tar upp familjer boende i träkåkar som 

används till förvaring av timmer och i mangelbod.  

 

”I ett trevligt nybyggt hus har en arbetarefamilj fått hyra rum och kök för 650 kronor 

om året. Så kom arbetslösheten med fattigdomen och man måste hyra ut. En ung familj 

med ett barn fick innebo för 600 kronor om året. Nu blev denna familjefader utan 

inkomst och för att själv behålla sin bostad måste han dela med sig åt en familj, man 

hustru och ett spätt barn. Bohaget består av en soffa, en korg för det späda barnet, en 

tältsäng, några stolar, ett bord, en kommod, vars undre avdelning är ett grytskåp, 

mellersta porslinshylla och översta skafferi för båda familjerna.”
26

  

 

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att industriarbetarlönen sjönk mellan 1920 och 

1923 med trettio procent samtidigt som hyrorna steg med tjugo procent.
27

 Citatet visar hur 

bostadssituationen kunde se ut för en arbetarfamilj. Som det visar fanns det inget annat val än 

att ta inneboende om hyran skulle kunna betalas. Som exemplet ovan visar kunde tre familjer 

dela på ett rum och kök vilket tyder på omfattande trångboddhet. I denna artikel diskuteras 

hyreshöjningar som ligger utanför kvinnornas ”intressen”. Hade artikeln handlat om hur man 

inreder köket, hade den legat inom genuskontraktet. Istället diskuteras ekonomi och politik 

vilket visar kvinnornas intresse för dessa ämnen. Kvinnorna kan här inte bortse från det som 

utspelar sig på hyresmarknaden och känner att frågan är så pass viktig att de väljer att skriva 

om den i tidningen.  

 

I en artikel från oktober samma år menar Signe Vessman som var riksdagsledamot och 

ordförande i socialdemokratiska kvinnoförbundet vid denna tid
28

 att det är barnfamiljer som 

har svårast att hitta bostad. Innan var det svårt för familjer med 5-6 barn att hitta en bostad 

men nu är det svårt även för familjer med två barn. I artikeln påpekar hon även att 

fastighetsföreningarna för att skydda sina föreningsmedlemmars intressen måste hålla 

bostadstillgången på en låg nivå. Istället uppmanar hon till kommunala bostadsbyggen som 

utökar bostadsmarknaden vilket privata bostadsföreningar förlorar på. I och med detta 

uppmanas kvinnorna inom socialdemokratiska partiet att ”agitera i den anda som för oss fram 
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till lyckligare bostadsförhållanden och därmed lyckligare hemförhållanden.
29

 Det är viktigt 

här att påpeka att Vessman uppmanar kvinnorna att agera för denna fråga. Att kvinnorna inte 

endast tyckte och tänkte utan även uppmuntrades av andra socialdemokratiska kvinnor att 

agera är en utmaning av genuskontraktet. Kvinnorna visar inte bara att de är missnöjda och 

låter männen sköta resten utan de tar egna initiativ för förändringar. 

 

1924 tas en vändning i bostadsdiskussionen då inredning diskuteras istället för höga hyror. På 

en utställning av smålägenheter i Göteborg lovprisas arkitekturen. Bostäderna har inte endast 

fönster mot norr och inredningsplaneringen tillåter många liggplatser utan att allt utrymme 

försvinner och praktiska anordningar i köket som sparar plats.  

 

”…och för dem, som går i bosättningstankra (sic) bör det vara en glädje att öppna 

kökets skåpdörrar och beundra alla de praktiskt anordningarna. Där hänga kopparna 

på krokar under hyllorna – bakbordet med nödiga grejor är inskjutet under diskbänkens 

skiva, som här utgöres av en vanlig träskiva, helt genomdränkt i olja. I skafferiet, där 

på insidan av dörren beretts plats för brickor och skärbräden, står koklådan – denna 

praktiska och sparande hjälp i husmödrarnas arbete av dem så föga uppskattad och 

använd. Golv och hyllor äro överallt belagda med linoleum och bordskivan endast oljad 

för att kunna användas som strykbord.”
30

  

 

Här syns tydligt spår av funktionalismen som började breda ut sig gällande byggandet av 

bostäder och praktiska lösningar i hemmen som krokar för koppar, träskiva och skafferier.  

Bostäderna skulle vara praktiska och funktionella så att bostaden skulle kunna kallas för ett 

hem.  

 

1926 återgår bostadsfrågan till att handla om politik och anses vara den största sociala 

angelägenheten. Författaren C. Thorberg påpekade att arbetare tvingats från landet in till 

städerna bland annat på grund av skogsbolagens framfart i Norrland och att bondeståndet 

gjordes till bolagstorpare genom knep och bedrägerier. Thorberg menade också att begreppet 

”hem” är något ouppnåeligt för arbetaren då ett arbetarhem ofta bara är ett ställe där man klär 

sig, sover, äter och skyndar ifrån så snabbt som möjligt. Artikelskrivaren oroar sig också för 

hur nästa generation skall bli som får växa upp på gatan. Thorberg framför också klagomål 
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mot bygget av Stadshuset och Tekniska högskolan då dessa byggen var väldigt dyra. För 

dessa pengar hade tusentals arbetarhem kunnat byggas. Paralleller dras även till amerikanska 

arbetarfamiljer vars bostadsförhållanden ser ljusare ut än Sveriges. Där utgör 3 rum och kök 

med badrum normalarbetarens hem. Denna skillnad beror på billig och praktisk 

bostadsproduktion. Sådana lösningar önskas enligt författaren även i Sverige. 
31

   

 

Bostadsfrågan kan ses som en kvinnofråga. Kvinnoförbundet engagerade sig i denna 

klassfråga då det handlade om bostadsbrist bland arbetarfamiljer. Som Vessman påpekade 

ovan skulle kvinnorna agitera för denna sak för lyckligare hemförhållanden. Det är socialism 

mot kapitalism diskussionen handlar om och kvinnorna är med för att stödja männen i partiet. 

Kvinnoförbundet trotsar genuskontraktet då de delvis går in i ”gråzonen” och rör sig mot 

männens område då kvinnorna inte endast diskuterar inredning av hushållen, som kan ses som 

ett kvinnointresse, utan även politiken och ekonomin och vad som skulle kunna göras rent 

konkret.  

 

3.2 Moderskap och fosterfördrivning 

I äldre svensk lagstiftning var abort belagt med dödsstraff fram till 1864 då dödsstraffet 

ersattes med två till sex års straffarbete för både kvinnan och medhjälparen. År 1890 sänktes 

minimistraffet till ett års straffarbete. Abortförsök straffades med straffarbete eller fängelse i 

högst ett halvår för kvinnan och ett år för medhjälparen. Abort av medicinska skäl var 

tolererat. 1921 års lag innebar att kvinnan som gjort abort skulle dömas till fängelse i mellan 

en månad och två år. Abortförsök gav böter eller fängelse i högst sex månader. Medhjälparen 

skulle dömas till mellan sex månaders fängelse till två års straffarbete för abort och till 

fängelse i högst ett år vid abortförsök.
32

 

 

Enligt gällande praxis under 1920-talet kunde kvinnan och hennes eventuella medhjälpare 

undslippa straff om aborten motiverades av medicinska skäl exempelvis om kvinnans liv eller 

hälsa allvarligt hotades av graviditeten eller förlossningen.
33

  En kvinna som använde invärtes 

eller utvärtes medel för att fördriva sitt foster kunde dömas till fängelse. En kvinna som 

använde odugliga, inte verkningsfulla abortivmedel var dock straffri. Den som hade 

medverkat till att aborten genomfördes kunde dömas till straffarbete mellan sex månader och 
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två år. Om abortverksamhet bedrevs vanemässigt och för egen vinning kunde följden bli upp 

till sex års straffarbete.
34

 

 

Det fanns inga klara siffror gällande antalet illegala aborter under 1920- talet. Antalet växlade 

mellan 10 000 och 100 000 per år. Mellan 2000 och 5000 kvinnor beräknades bli sterila efter 

ingreppet och ungefär 50 avlida på grund av infektioner och andra komplikationer i samband 

med abort.
35

    

 

Lagen från 1890 mildrades som visas ovan inte i någon större omfattning år 1920 vilket gav 

upphov till följande debatt samma år i Morgonbris. 

 

I januarinumret 1920 handlade en artikel om frigörelse från moderskap. Frågan om abort 

menade författarinnan Maja Björkman-Broberg som senare skrev boken Gula kliniken 

handlade om släktets fortbestånd och hälsa ur rashygienisk synpunkt. Om det inte fanns någon 

gräns för aborter skulle kvinnokaraktären degenereras, undergrävas och förstöra kvinnans 

hälsa och skapa ett ”erotiskt leverne” könen emellan. Författarinnan menade att en mindre 

sträng fosterfördrivningslag skulle leda till lättfärdighet i arv åt barnen och omskapande av 

den sedliga uppfostran. Hon uppmuntrade istället till sexuellhygienisk uppfostran i hemmet 

och skolan så att passionen mellan två människor följs av ansvar för släktets karaktär och 

hälsa. 
36

  

 

Under 1900-talets första decennier gav ärftlighetsforskningens framsteg hopp om att 

människans arvsmassa kunde förädlas. Politiska intressen för detta ökade i och med önskan 

om att kunna förbättra människan ut biologisk synvinkel. Bondeförbundets argument för 

rasbiologi var rädslan att landsbygden ska avfolkas. Bondeklassen skulle utarmas när unga 

och driftiga människor flyttade in till städerna och bara de som inte vågade ta språnget blev 

kvar. Storstädernas penningrikedom, likgiltighet för gamla värden, tuberkulos, alkoholism 

och könssjukdomar ansågs sluka en stor del av bondestammen som genom detta riskerade att 

försvinna.
37
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Socialdemokraternas argument för rasbiologi handlade istället om att råda bot på fattigdomen 

och misär som rådde i landet. Detta ansågs vara en svår uppgift som krävde att alla resurser 

tas i bruk. Alla måste hjälpa till och då kan en enskild person inte få kosta samhället så 

mycket att det går ut över andra.
38

 Sådana tankegångar resulterade i äktenskapshinder i 

lagtexten som förbjöd giftermål för personer som led av sinnesslöhet, sinnessjukdom och 

epilepsi.
39

  

 

Björkman-Broberg pläderar för en vanlig förekommande åsikt gällande synen på rashygien 

under 1920-talet. Det är släktets fortbestånd som står på spel ur rashygienisk synpunkt och 

kvinnor borde av självklara skäl dra sitt strå till stacken. 

 

En insändare med andra värderingar än Björkman-Broberg skriven av signaturen anonyma 

signaturen M. L. påpekar att om fosterfördrivningslagen inte förändrades skulle många 

föräldrar bli tvungna att se sina döttrars ekonomi snedvriden genom ett ovälkommet barn 

vilket skulle tvinga dottern till ett pliktäktenskap eller än värre döden. Författaren ville få bort 

fosterfördrivningsstraffen och menade att sexuell hållningslöshet även förutspåddes under 

preventiv-stridernas dagar men att erfarenheten inte har varit densamma utan att kvinnorna 

inte har gett sig hän utan att känna sympatier för sin partner. M. L. menade även att de fria 

kärleksförbindelserna har vuxit på prostitutionens bekostnad.
40

    

 

I samma nummer lyfter signaturen ”Mor” fram svårigheten i att upptäcka graviditet i ett tidigt 

stadium då aborter inte är farliga och risker med dessa. Hon kallar aborter för lotteri och 

menar att denna osäkerhet inte gör en kvinnas ställning starkare eller deras människovärde 

högre. ”Mor” menar också att denna fråga inte är en partifråga utan en individuell fråga som 

har en livsbejakande eller livsförnekande synpunkt.
41

  

 

Fosterfördrivningsfrågan fortsatte att diskuteras i juninumret 1920 där det visades att straffet 

för fosterfördrivning har varierat i olika tider med allt från straffarbete och fängelse som rådde 

under svensk gällande rätt då artikeln skrevs till den ursprungliga kyrkliga uppfattningen att 

fosterfördrivning på ett tidigt stadium inte var brottsligt eftersom fostret först vid en viss 

utvecklingsgrad blev ett levande väsen med själ. Manligt foster vid 40:e dagen och kvinnligt 
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vid 80:e dagen.  Dessa skillnader menar artikelförfattaren Eva Andén (första kvinnliga 

ledamoten av Sveriges Advokatsamfund 1918)
42

 har berott på önskvärdheten att avstanna 

eller främja folkökningen, religiösa hänsyn, respekt för det mänskliga livet och hänsyn till den 

enskilde individen. Författarinnan menar att man först i fjärde eller femte månaden kan tala 

om en varelse med en viss självständighet gentemot modern. Därmed menar hon att en 

fosterfördrivning under de tre första månaderna kan ses som ett ingrepp på kvinnans egen 

kropp och något som ligger uteslutande i kvinnans egen rådighet.
43

  

 

Andén visar på att ekonomiska förhållanden kan spela en roll för fosterfördrivning som borde 

berättiga straffri fosterfördrivning på tidigt stadium. Hon påpekar att en sådan möjlighet inte 

skulle missbrukas utan tror på att rätten till fosterfördrivning inte skulle segra över det sunda 

och naturliga moderskapet. Bättre bostäder och underhållsbidrag för modern och barnet skulle 

verka för modern och barnet. 
44

  

 

Slutsatsen som Andén drar är att hon inte ser abort som en isolerad fråga utan en del av en 

större social fråga som omfattar flera andra faktorer bostäder. Hon gör även en åtskillnad i tid 

vad gäller hur långt graviditeten har kommit.   

 

Professor Ludvig Quessel, författaren till tyska Socialistische Monatschefte skriver i 

Morgonbris oktobernummer 1920 om tyska socialdemokraters lagförslag om frihet från straff 

för fosterfördrivning. Han tar ett exempel för att visa det inskränkta i att förbjuda 

fosterfördrivning i tidigt stadium:  

 

I det praktiska livet skulle man skratta en människa upp i ansiktet, som efter att ha 

druckit ett rått ägg förklarade sig ha slukat en levande kyckling. Varje kyckling 

utvecklar sig ur ett befruktat ägg: men just på de utvecklingsstadier, då kycklingen 

håller på att ta form i ägget, kommer allt an. Liksom ett hönsägg inte är någon kyckling, 

så är inte heller en befruktad kvinnas äggceller, som först i tredje veckan får de 

tidigaste svaga tecken till en embryal gestaltning och som i nionde veckan ännu inte 

väger 4 gram, något människobarn.”
45
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Quessel tar också upp dem religiösa aspekten på denna fråga och påpekar att 

människovardandets första stadium inte börjar enligt kanoniska rätten då ägg och 

sädescellerna förenas utan först sex till tio veckor senare. Därmed är det inte förbjudet att 

avlägsna det befruktade ägget i tidigt stadium. Han uppmuntrar till ”återinsättandet” av denna 

uråldriga rätt. Idealet om mannens och kvinnans likaberättigande kan endast uppnås om 

kvinnan själv får bestämma över sitt moderskap. Ännu ett argument som används till förmån 

för fosterfördrivning är näringsbristen som råder i många länder efter första världskriget. Till 

dess att näringsproblemen för alla samhällsklasser löses är det barbari att kvinnorna ska 

tvingas att bli mödrar mot sin vilja.
46

  

 

Fosterfördrivningsfrågan diskuteras inte under de följande åren vilket kan bero på att det inte 

förekom några större samhällsdebatter eller lagändringar gällande denna fråga. Nästa gång 

fosterfördrivning diskuteras är i novembernumret 1927 där Signe Vessman skriver om ämnet 

inför en dom i fosterfördrivningsmål. Hon pläderar för sexualupplysningsverksamhet men 

även moderskapsförsäkring som skulle kunna förhindra aborterna. Rådfrågningsbyråer för 

mödrar och blivande mödrar efterfrågas tillsammans med läkarhjälp. Att kalla dessa kvinnor 

för lättsinniga menar Vessman är att slippa se de verkliga orsakerna till problemet.
47

  

 

Kvinnoorganisationer hade dubbla roller dels som stödtrupper åt sina partier och dels som 

påtryckningsgrupper i kvinnopolitiska frågor.
48

 Vissa frågor som denna om fosterfördrivning 

ansågs av kvinnorna vara individuella frågor och alltså inte partipolitiska och stödjer tanken 

om kvinnoförbundet som en påtryckningsgrupp emot partiet. Kvinnorna kämpade inte endast 

för partipolitiska frågor utan även för frågor som inte synliggjordes inom partierna, 

framförallt kvinnofrågor. På detta sätt kunde kvinnoorganisationer ha gemensamma mål trots 

att de stod långt ifrån varandra ideologiskt.
49

  

 

Ett exempel på samarbete bland kvinnor över partigränserna är en motion från 1929 där 

frisinnade Kerstin Hasselgren tillsammans med socialdemokratiska Olivia Nordgren och 

Agda Östlund motionerar om sexualundervisningen som var bristande och endast förlagd till 

högsta klasserna i högre folkskolor, mellanskolor, realskolor, flickskolor och gymnasier. Inga 
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särskilda åtgärder fanns för sexualundervisning för folk- och fortsättningsskolor. En klok och 

vederhäftig upplysningsverksamhet var viktigast ansåg motionärerna.
50

     

 

Fosterfördrivningsfrågan var en kvinnlig fråga där kvinnoförbundet agerade som påtryckare 

mot partiet även om de inte var helt överens om hur de skulle förhålla sig till denna fråga. I 

denna fråga håller sig kvinnorna till sin sida av genuskontraktet eftersom fosterfördrivning är 

en fråga av särskilt intresse för kvinnorna.   

 

3.3 Mobilisering 

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds uppgift var att rekrytera kvinnorna till partiet, få 

kvinnorna att rösta på partiet och skola kvinnor för politiska poster. Detta visar att 

kvinnoförbundets uppgift var att fungera som stödtrupp gentemot partiet.
51

 

 

För att rekrytera kvinnor, få dem att rösta och skola dem krävdes det att kvinnoförbundet 

mobiliserade och agiterade runt om i landet. I Morgonbris fördes diskussioner kring agitation 

och hur kvinnoklubbarna skulle göra för att engagera sina systrar.     

 

I januarinumret 1920 diskuterar Agda Östlund, som under 1920-talet var ledamot av 

kvinnoförbundets styrelse och 1921 ledamot i andra kammaren,
52

 den av centralstyrelsen 

anordnade agitationsvecka som hölls under hösten 1919. Antalet möten under 

agitationsveckan slog nytt rekord. Det var främst kvinnoklubbarna som anordnade mötena 

men även arbetarekommuner hjälpte till vilket resulterade i några nybildade kvinnoklubbar. 

Resultatet av agitationen inbringade fler medlemmar till klubbarna och arbetarekommunerna. 

Förberedelser inför möten är viktiga för klubbarna för att kunna värva nya medlemmar och en 

uppmaning ges till noggrant förberedelse inför möten. 
53

 Östlund pläderar för samarbete 

mellan kvinnoklubbar och arbetarekommuner om kvinnoförbundet och i sin tur partiet ska 

värva nya medlemmar.   

 

Anna Johanson-Wisborg som även hon var ledamot av socialdemokratiska kvinnoförbundets 

styrelse 1920
54

 skriver i februarinumret samma år om sin första politiska agitationsresa som 
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omfattade bland annat Nyköping, Katrineholm, Alingsås, Halmstad och Ljungby. Wisborg är 

allt som allt nöjd med sin resa trots att möten i vissa städer inte drog stor publik. 

Socialdemokratiska kvinnoförbundets möten konkurrerade med andra möten, teater etc. Det 

som hon är mest nöjd med är manliga partikamraters hjälpsamhet i landet som inte finns i 

Stockholm. Kommunstyrelserna närvarade på nästan alla möten och oftast var ordföranden 

för kvinnoklubbarna hustru till kommunstyrelsens ordförande vilket enligt Wisborg visar på 

manliga partikamraters förståelse för betydelsen av kvinnliga medlemmar i partiet.
55

  

 

Här visas också tydligt hur viktigt det var med stöd och samverkan med manliga 

partikamrater vilket ökade det sociala kapitalet. Med gemensamma aktiviteter ökade tillit och 

nätverk utvecklades inom partiet. Politiskt aktiva arbetarkvinnor mötte hinder både i hemmen 

och i politiken särskilt om de inte nöjde sig med att arbeta på männens villkor.
56

 

 

Inför en kommande agitationsturné år 1921 uppmanas kvinnoklubbarna att börja agitera redan 

åtta dagar i förväg. Det räcker inte bara med annonser och affischer utan även ”husagitation”, 

att trycka lämpliga inbjudningskort och sprida dem till arbetarkvinnorna. Att göra mötet mera 

festlig skulle dra mera folk och kvinnoklubbarna påminns att inte glömma att i början av 

mötet upplysa om klubbens tillvaro, när och var möten hålls och dess arbete och strävan. 
57

 

Agitationen handlade om riksdagsval då kvinnorna för första gången fick vara med och rösta. 

Att få med sig och upplysa många kvinnor om deras nyvunna rättighet krävde rätt taktik från 

kvinnoförbundets sida om kvinnorna skulle a en chans att ta sig in i riksdagen.  

 

Året därpå inriktas agitationen mera in på att stärka befintliga klubbar än att starta nya. Hulda 

Flood expeditionsbiträde i socialdemokratiska kvinnoförbundet som senare blev 

riksdagsledamot i första kammaren, Agnes Söderqvist som bildade och var ordförande för 

Västmanlands distrikt, Ruth Gustafson ledamot i förbundsstyrelsen och senare ledamot i 

andra kammaren, Maja Sandler som var gift med Rickard Sandler som var finansminister 

1920, och blivande handelsminister och statsminister, Disa Västberg innehade kommunala 

uppdrag och var landstingsledamot och Maja Björkman–Broberg stod för föredragen runt om 

i olika län. Klubbarna stärktes inifrån för att klara av arbetet inför hösten då landstings- och 
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kommunalval skulle hållas.
58

 Det var mäktiga kvinnor som åkte runt i landet med avsikten att 

värva medlemmar och stärka klubbarna.  

 

I julinumret 1921 uppmuntras kvinnorna att delta i det första för kvinnor öppna riksdagsvalet. 

Att kvinnorna har sin fulla medborgarrätt används som en uppmaning. Kvinnorna uppmanas 

till en uthållig och planmässig agitation och intensivt upplysningsarbete för att mobilisera 

kvinnorna kring socialdemokratin. Här visas vikten av att det finns en kvinnoklubb på varje 

större plats, inom varje industricentrum och där kvinnorna inte själva kan mobiliseras 

uppmanas männen att påverka sina hustrur, systrar och mödrar att ingå i en socialdemokratisk 

kvinnoklubb. Där det redan finns kvinnoklubbar uppmanas de att agitera på olika sätt. 

Arrangerade möten i samarbete med arbetarekommuner och ungdomsklubbar, 

instruktionsmöten där man klargör rösträttsbestämmelserna och tillvägagångssättet vid 

röstningen och husagitation där man delar ut gratisnummer av Morgonbris, partibladet och 

kretsens valsedel.
59

     

 

Enligt det socialdemokratiska kvinnoförbundets grundsatser skulle förbundet bedriva politiskt 

och fackligt upplysningsarbete bland kvinnorna.
60

 Detta gjorde agitationen ute i landet till en 

av de viktigaste punkterna för kvinnoförbundet. I denna fråga är kvinnoförbundet främst en 

stödtrupp för partiet. De uppmanar till valdeltagande och att arbetarkvinnorna ska rösta på 

socialdemokratiska arbetarepartiet.  

 

Kvinnoförbundet försökte motarbeta tanken om att kvinnorna saknade intresse och kompetens 

för att delta i det politiska livet. Ett annat argument var att kvinnorna inte hade tid att 

engagera sig eftersom de hindrades av andra arbetsuppgifter som omsorg av barn, man och 

hem.
61

 

 

Under kongressen 1924 diskuterades frågan om kvinnornas bildande av ett eget parti. 

Kongressen deklarerade att socialdemokratiska kvinnor endast kan naturligt tillhöra 

socialdemokratiska partiet men att kvinnorna naturligtvis kan ansluta sig till humanitära och 

ideella rörelser som upptagit specialfrågor att kämpa för och inte strider med 
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socialdemokratiska programmet.
62

 Att diskussionen om bildandet av ett eget parti ens kom 

upp visar kvinnornas missnöje med partiet. Missnöjet kan ha sin grund i manliga 

partikamraters motvilja mot ett kvinnoförbund. Ekstrand diskuterar denna fråga och menar att 

kvinnoförbundet förde en anonym tillvaro i partihistoriken vilket visar partiets patriarkala 

struktur.
63

 Att det bland manliga partikamrater fanns en motvilja mot ett kvinnoförbund kan 

bero på att kvinnorna trängde in på manligt territorium, politiken, och drog genuskontraktet 

allt längre för egen vinning.  

 

3.4 Gifta kvinnors förvärvsarbete 

1910 var andelen gifta kvinnor bland den kvinnliga arbetskraften 3 procent och 1920 växte 

andelen till 5 procent. Denna ökning höll i sig fram till 1970 då andelen gifta arbetande 

kvinnor nådde 63 procent.
64

 Som visas var ökningen väldigt liten i början av århundradet och 

under 1920-talet dominerade hemmafruar. Ändå diskuterades frågan om gifta kvinnors rätt till 

statstjänst flitigt. Detta visar hur upprörande denna fråga kunde vara även för kvinnor och att 

det bland dem fanns motsättningar. Alla hade en åsikt om det oavsett om de var hemmafruar 

eller yrkesarbetande kvinnor.    

 

Den allmänna rösträtten infördes 1921 vilket betydde att valmanskåren utökades med 

rösträtteberättigade kvinnor. Samma år trädde den nya giftermålsbalken i kraft som gav den 

gifta kvinnan full myndighet och ersatte den gamla från 1734 om makens rättigheter att 

bestämma över kvinnans arbete i enighet med husbondeväldets traditioner. Den nya 

giftermålsbalken stadgade lika skyldigheter för båda parterna att bidra till försörjningen av 

familjen efter bästa förmåga.
65

   

 

Två år senare antogs behörighetslagen som trädde i kraft 1925. Den gav gifta och ogifta 

kvinnor samma rättigheter som män till de flesta av de statliga tjänsterna.
66

 

 

I en artikel från februari 1921 tas en utredning upp gällande kvinnornas rätt till statstjänst. Det 

handlar om att införa lag som tillåter kvinnor att arbeta inom den statliga sektorn på samma 

villkor som männen men med vissa undantag. Likställighetslagen undantogs militära och 
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civilmilitära tjänster, diplomatiska och konsulära tjänster, vissa tjänster vid fångvården, 

tjänster där man ansvarar för att biträda eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet, 

tjänster vid tullverket, tjänster tillhörande bevakningspersonalen vid skogsstationen och 

gymnastiklärartjänster vid högre allmänt läroverk och vid manligt folkskoleseminarium. 

Kvinnornas tillträde till prästerliga tjänster behandlades inte i detta sammanhang men det var 

ett yrke dit kvinnorna inte kunde söka sig. I övriga tjänster som var tillåtna för kvinnor ska fri 

konkurrens råda mellan könen gällande statstjänster. Ett likställande mellan gift och ogift 

kvinna ges som förslag. De av justitieministern tillkallade sakkunniga föreslår även ett 

likställande gällande lönerna för manliga och kvinnliga arbetare. Samma lön för samma 

uppgifter ska gälla.
67

   

 

I en artikel från september 1922 visar Eva Wigforss som själv var flickskolelärarinna, gift 

med Ernst Wigforss och ansluten till socialdemokratiska kvinnoförbundet sitt missnöje med 

att första kammaren avslog själva principen om att kvinnor ska ha samma möjlighet som män 

att inneha en statlig tjänst. Hon menar att det främst är domaretjänsten som 

utskottsmedlemmarna är emot och att detta inte är särskilt förvånande men konstigt i och med 

att grundlagshindren för likställdheten mellan kvinnor och män hade tagits bort året innan. 

Wigforss menar att argumentet som används mot kvinnornas rätt till domaretjänst är att 

hänsyn till att den jordbrukande befolkningen och vissa andra befolkningslager i städerna 

skulle finna det olämpligt med en kvinnlig domare.  

 

”…vidare har man i omtanke om kvinnans oskuld velat hindra henne att sitta i 

domaresätet och höra stygga ting, och nöjt sig med att låta henne sitta på 

nämndemansbänken. Skulle det behövas ännu ytterligare skäl att bevisa att de högre 

domareämbetena inte lämpa sig för kvinnor, finner man sådana t. ex. i ett utlåtande av 

en av de allra högsta juridiskt bildade ämbetsmännen, som i statsnyttans intresse fäller 

hårda ord och kvinnans psykiska underlägsenhet och vissa sidor i den kvinnliga 

karaktären, hennes beroende av tillfälliga och oberäkneliga impulser från känslolivets 

område etc.”
68

 

Att Wigforss är för kvinnors rätt till statstjänst råder ingen tvekan om. Hon går inte på 

argumentet att kvinnor inte ska ha rätt till domartjänst med hänsyn till deras ”oskuld” och 

”psykiska underlägsenhet”. Vilka andra befolkningslager som skulle vara mot kvinnliga 
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domare framkommer inte. Hela principen om att hindra kvinnorna från att höra stygga ting 

går om intet då kvinnorna får sitta på nämndemansbänken och ändå höra det som sägs i 

rättssalen.  

 

Kvarnström menade att domarmaktens auktoritet skulle undergrävas med kvinnliga domare 

eftersom dessa hade fått en skyddande uppfostran och inte fått de nödvändiga 

förutsättningarna för att sätta sig i respekt medan mannens uppfostran i regel varit mer 

”härdande”.
69

 Han menar även att det fanns egennyttiga skäl till att hålla kvinnorna borta från 

vissa tjänster som jurist- och domaretjänster. Att höja sitt eget yrkes värde på 

arbetsmarknaden genom att begränsa tillgången till det var en använd metod av de 

professionella yrkesgrupperna. Kvinnorna på domartjänster skulle bidra till yrkets 

deklassering.
70

 Artikeln är skriven året innan behörighetslagen slutligen antogs.      

 

Frågan tar ett uppehåll till septembernumret 1925 då tar man upp förvärvsarbete igen men här 

kritiseras de som menar att en kvinna som redan är försörjd inte borde ta en statstjänstplats 

från någon som är mer beroende av inkomsten. Vad författaren istället lyfter fram i denna 

artikel är den rika frun spenderar sin lön vilket på sikt får återverkan på arbetsmarknaden. Ur 

samhällets synpunkt blir det en förlust om denna fru inte får göra en arbetsinsats och spendera 

sin lön.
71

  

 

1928 Skriver Maja Björkman Broberg om beslutet i Oslo att avskeda gifta kvinnor inom 

kommunens tjänst för att bereda plats åt ogifta kvinnor, och manliga familjeförsörjare. Hon 

menar att detta kan vara av intresse för Morgonbris läsare I artikeln presenteras kvinnliga 

ledamöter från en rad olika norska partier som alla är emot beslutet. Björkman-Broberg menar 

vidare att det fanns en likadan diskussion i Sverige om frågan gällande gifta kvinnors rätt till 

statstjänst och menar att ett sådant lagstiftande banar vägen för en ”samhällelig 

undantagslagstiftning, vars konsekvenser kränka den klara rättsuppfattningen”.
72

  

 

1920-talets ekonomiska problem med hög arbetslöshet användes av vissa grupper som 

juristerna som argument för att få gifta kvinnor att säga upp sig från sina statliga tjänster så att 
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någon med större behov skulle kunna ta över tjänsten. Kvinnoförbundet skulle omöjligen gå 

med på att förlora sina nyvunna rättigheter och tog fram motargument.  

 

Att frågan tog ett uppehåll till 1925 beror på att behörighetslagen antogs 1923 och trädde i 

kraft 1925. Så fort lagen trädde i kraft började protester mot att redan försörjda kvinnor tog 

upp en plats som en arbetslös skulle ha större nytta av.   

 

I marsnumret 1926 tar Agda Östlund upp diskussionen om arbetslösheten och gifta kvinnors 

statstjänst igen och kommenterar två motioner som lämnats in av socialdemokraterna Elof 

Lindberg och Ivar Öhman som är emot gifta kvinnors rätt till statstjänst. Ett argument som tas 

upp av motionärerna är arbetslösheten bland ungdomarna som man menar har större behov av 

anställningarna är gifta kvinnor. Ett förslag Lindberg och Öhman kommer med är att låta gifta 

kvinnor arbeta deltid men detta tror inte Östlund på utan påpekar att möjligheten att försörja 

sig försvinner då deltidsarbete inte ger mer än ”nålpengar” för kvinnorna. Hon menar också 

att en halvarbetande husmor inte skulle vilja ha två eller fyra tvätterskor som arbetade fyra 

timmar var eller att en arbetsgivare skulle besvära sig med en hel del extra bokföring, 

timskrivning och räkning för att tillmötesgå de gifta kvinnors krav på halv arbetstid. Östlund 

menar istället att alla individer själva ska ta beslutet om de vill behålla sitt arbete och att det är 

allas eget ansvar. Hon menar att om denna fråga inskränkte sig till att omfatta de i statstjänst 

anställda kvinnorna som knappast är nödlidande eller fattiga skulle den kunna stanna vid att 

vara en åtgärd i ett kritiskt ekonomiskt läge så skulle man med mindre misstro kunna tänka på 

förslaget. Men kvinnorna har kämpat så länge med sin rätt att arbeta självständigt, ha 

ekonomisk frihet och rätten till egna tankar att en tillbakagång vore otänkbar.
73

  

 

I samma nummer skriver Mjölby socialdemokratiska kvinnoklubb sitt uttalande angående 

gifta kvinnors anställning i statens tjänst. Kvinnoklubben menar att gifta kvinnors arbete av 

naturliga skäl måste förläggas till hemmet och barnen, endast de som är olämpliga som 

husmoder bör kunna söka arbete utanför hemmet. Om den gifta kvinnan vid sidan av hemmet 

kan utföra ett annat arbete bör hon i likhet med mannen ha samma rätt till statstjänster men 

endast i en kapitalistisk stat. I en socialistisk behövs det inte. Att kvinnor ska välja 

förvärvsarbete i första hand och hemmet i andra är ”att ställa sig utanför sin egentliga 

livsuppgift”. Mjölby kvinnoklubb menar att kvinnor vill arbeta i statens tjänst och anställa ett 
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hembiträde eftersom de tjänar mer pengar än ett biträde men om de statsanställda kvinnorna 

tjänade lika mycket som biträdena skulle de knappast välja att arbeta. De menar att det är 

denna undervärdering av kroppsarbete i allmänhet, hembiträdenas arbete och gifta kvinnors 

arbete i hemmen som måste föras fram i arbetarklassens talan.  De menar även att det inte kan 

överensstämma med socialdemokratins program om jämlikhet att i tider med hög arbetslöshet 

ge två löner till en familj medan andra familjer är på svältgränsen. De menar att den som 

borde dömas till arbetslöshet är de som inte behöver svälta därför att de inte har ett arbete.  

Att kvinnor i statens tjänst bereder arbetsmöjligheter åt andra exempelvis hembiträden är 

Mjölby kvinnoklubb skeptiska mot. De menar att den kvinna som redan är försörjd tar ett 

bättre avlönat arbete och lämnar plats till en att få ett sämre avlönat arbete. Eftersom det inte 

rådde brist på kompetent folk till statstjänster menar de att detta leder bort från socialismen 

och jämlikheten.
74

  

 

I direkt anknytning till denna artikel skriver Anna Lindhagen, chefredaktör för Morgonbris 

1911-1916 och ledamot i Stockholms stadsfullmäktige 1911-23, att vissa synpunkter saknas i 

föregående artikel och kompletterar den genom att lägga till några egna synpunkter. 

Lindhagen menar främst att det finns kvinnor som är av den naturen att de vill arbeta utanför 

hemmet och kombinera kärleken med ett arbete. Det socialistiska är att göra människornas liv 

så rikt som möjligt och detta uppnås inte genom tvångsmedel och att förhindra livsutveckling. 

Lindhagen menar även att teknologin har bidragit till att arbetssysslor i hemmet inte är lika 

tidskrävande som det var innan och att det är fullt acceptabelt att kvinnor göra något vid sidan 

av sina hemsysslor. Arbetslöshetens problem menar Lindhagen löses inte genom förbud för 

människor vare sig dessa är män eller kvinnor, gifta eller ogifta att söka sig till de 

arbetsområden de vill.
75

 Mjölby kvinnoklubbs insändare visar att inte alla inom 

socialdemokratiska kvinnoförbundet hade samma åsikter gällande frågan om gifta kvinnors 

förvärvsarbete. I tidningen besvaras insändaren som visar på positiva argument för gifta 

kvinnor i statstjänst. Det var viktigt för kvinnoförbundet att visa att de inte höll med Mjölby 

kvinnoklubb i denna fråga då de snällt men bestämt tog upp sina motargument. Mjölby 

kvinnoklubbs insändare kan ses som ett sätt för socialdemokratiska kvinnoförbundet att 

propagera för sina argument. De visar att de kan möta kritiken och att de har starka 

motargument.  
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I majnumret 1926 skriver Signe Vessman, som var riksdagsledamot och ordförande i 

socialdemokratiska kvinnoförbundet vid denna tid, en artikel angående debatten om gifta 

kvinnors rätt till statstjänst. Hon är negativt ställd till att många socialdemokrater är för en 

lagstiftning som förbjuder gifta kvinnor att inneha statstjänst.  Hon menar att detta är ett steg 

bakåt för kvinnornas likaberättigande till arbete och tjänster i samhället där de inte har haft 

tillträde till innan. Vessman menar att socialdemokrater borde ställa sig till denna fråga så 

som beslutet om de socialistiska kvinnornas organisation på socialistiska 

arbetareinternationalens kongress i Marseille 1925 beslutade. Där togs beslutet att 

likaberättigande mellan man och kvinna ska råda i fråga om äktenskapet och i fråga om yrken 

och ämbeten inklusive statsämbeten. 
76

 Karlsson tar upp denna fråga och menar att jämlikhet 

mellan man och kvinna fanns i teorin i det socialistiska samhället men arbetarrörelsen stödde 

istället familjeförsörjarlön och hemmafrusystemet där den gifta arbetarkvinnans emancipation 

blev att bli hemmafru.
77

 

 

Frangeur visar att de behörighetssakkunnigas argument för likställigheten i statlig sektor 

skulle ge följder för den separata familjesfären då det skulle uppstå konsekvenser för hemmen 

om de gifta kvinnorna i alltför stor utsträckning valde yrkesarbetet framför hemarbetet. Å 

andra sidan kunde inte äktenskapet längre betraktas som försörjningskälla sedan den nya 

giftermålsbalken trädde i kraft 1921 och stadgade lika skyldigheter för båda parter att bidra 

till familjeförsörjningen.
78

  

 

I denna fråga är kvinnoförbundet påtryckare då de sätter sig mot vissa socialdemokratiska 

ledamöter som är emot gifta kvinnors förvärvsarbete. Tyvärr är inte kvinnorna i en samlad 

front i denna fråga då det finns vissa inom kvinnoförbundet som inte är för kvinnornas rätt till 

statstjänst. I denna fråga verkar kvinnoförbundet inte ha lyckats förmedla vad de står för till 

kvinnoklubbarna runt om i landet. Att kvinnorna satte sig emot vissa partikamrater i denna 

fråga kan vara ett steg i spänningen av genuskontraktet. Å ena sidan handlade frågan om 

kvinnornas intressen då det var kvinnornas arbetssituation som diskuterades och å andra om 

arbetsmarknadspolitik och ekonomi som ansågs vara männens domän.    
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4. 1950-TALETS VIKTIGASTE DISKUSSIONER I MOROGNBRIS 

 

1950-talet var kärnfamiljens decennium. Män och kvinnor bildade tidigt familj och kvinnor 

blev mödrar vid allt lägre ålder. Konsumtionssamhället utvecklade en övergång från 

enförsörjarfamilj till tvåförsörjarfamilj. 1950-talets hem fick tillgång till elektricitet vilket 

öppnade vägen för inköp av helt nya varor. Hushållsapparaterna blev tillgängliga för de flesta 

familjer och 1954 hade två tredjedelar av hushållen dammsugare och mer än en tredjedel hade 

kylskåp. Sveriges goda ekonomi med export till krigshärjade områden och efterfrågan på 

arbetskraft gjorde att männens löner täckte familjens behov så att kvinnorna inte behövde 

jobba vilket gav kvinnorna en fortsatt svår situation att hävda sig på arbetsmarknaden. 1950 

yrkesarbetade på heltid endast 15 procent av de gifta kvinnorna. Hemmafruarna var en stor 

grupp som barnavårdare och ansvariga för familjens konsumtion vilket utnyttjades flitigt av 

den växande reklamen. Reklambranschen pläderade för att ny kunskap var nödvändig bland 

kvinnorna så att de skulle kunna orientera sig och handha industrins nya produkter som 

plaster, halvfabricerad mat, konstfibermaterial i hemtextilier och kläder. Hushållsarbetet blev 

en vetenskap som gjorde hemmafrurollen till en yrkesroll.
79

  

Nedan följer diskussionen av viktiga frågor som diskuterades i Morgonbris på 1950-talet. 

 

4.1 Sociala frågor 

Ett framgångsrikt socialt reformarbete hade utförts på 1930- och 1940-talet. 1932 var statens 

sociala utgifter endast 10 procent av budgeten. Till 1947 hade denna siffra ökat till 25 

procent. Folkpensionen hade gått från högst 250 kr 1932 till 1600 kr femton år senare. Till 

slutet på 1940-talet hade 30 000 barnrikefamiljer flyttat in i hälsobostäder och 20 000 gamla 

hade bytt bostad från ruckel till människovärdig tillvaro.
80

   

 

I en artikel från januari 1950 skriver Inga Torsson om utvecklingen av svensk socialpolitik. 

Thorsson var politisk sekreterare, studieledamot i kvinnoförbundet och blivande ordförande 

för kvinnoförbundet 1952-64, satt i stadsfullmäktige i Stockholm och var ledamot i 

riksdagens andra kammare 1957.
81

 I artikeln skriver hon om att statens utgifter för sociala 

ändamål som mellan 1932 och 1948 ökade från 45 miljoner till 1182 miljoner kronor och att 

det fortfarande finns mera att göra. Socialdemokratiska arbetarepartiet hade bland annat dragit 
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upp riktlinjerna för familje- och barnavårdande politik. Torsson menade att när detta ordnats 

upp är det kvinnornas tur. Hon tänkte främst på landsbygdens husmödrar som har flera 

småbarn, sköter hemmet och har ett förvärvsarbete. Enligt undersökningar är det denna grupp 

av kvinnor som råkar ut för mer eller mindre allvarliga sjukdoms- och förslitningssyndrom. 

Hon menar att om kvinnorna ska vara en del av arbetsmarknaden är det vissa förbättringar 

som måste göras exempelvis en effektiv och fördomsfri yrkesrådgivning där alla vägar för 

yrkesutbildning står öppna för kvinnorna, samma lön för samma arbetsprestation, ledighet vid 

barnsbörd, för förvärvsarbetande kvinnor med ersättning för den arbetsförtjänst som då 

förloras genom någon form av moderskapsförsäkring. Möjlighet för deltidsarbete för de som 

vill utan diskriminering av den kvinnliga arbetskraften. Vatten, avlopp och elektricitet i 

hushållen, förbättring av bostädernas planlösning och inredning. Regelbundna 

hälsoundersökningar av husmödrarna, obligatorisk olyckfallsförsäkring för hemarbetet, en 

helledig dag i veckan och semester varje år, utbyggnad av social hemhjälp och ökad 

ekonomisk stöd till yrkesutbildning och omskolning av änkorna. 
82

 Idén om 

husmodersemester var inget nytt begrepp utan hade sina rötter i förbundets bildande 1920 

långt innan moderniseringen av hemmen hade startat. Husmödrars egna krav på fri tid syftade 

inte till att skapa utrymme åt politiska aktiviteter utan det fanns en önskan om att ”slippa allt 

vad krav och plikter hette, om så bara för ett par sommarveckor”
83

  1948 fanns 

husmodersemesternämnder inom varje landsting
84

 men det räckte inte för Thorsson då hon 

ville att husmödrar skulle ha semester varje år.  

 

I en artikel från september 1953 skriver Inga Thorsson igen om den svenska socialpolitiken. 

Hon menar att socialdemokratin gjort en betydande utbyggnad av trygghetsskapande reformer 

och att arbetet inte är slut där. Socialdemokratin är tillräckligt stark för att genomföra de 

tänkta reformerna. ”Samhällsdemokratin vill skapa ett folkhem av det svenska samhället. Vi 

kräver(…) plats för oss alla vid samhällets bord.” Thorsson menar vidare att de som ännu inte 

har fått plats vid bordet är de med fysiska och psykiska handikapp, ogifta mödrar, frånskilda, 

änkor och kvinnor i skröpliga äktenskap som vacklar under bördan av ännu en ovälkommen 

graviditet.  Den psykiska hälsovården är otillräcklig då många behöver individuellt anpassad 

omsorg och hjälp.
85

 Här följer Thorsson samma linje som i artikeln ovan då hon visar att det 

finns mycket kvar att göra. Hon är båda gången noga med att påpeka att mycket har gjorts av 
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socialdemokratiska partiet och här är hon partiets språkrör mot kvinnorna och visar att deras 

behov inte har bortsetts. Samtidigt är hon en påtryckare då hon tar upp grupper som 

fortfarande står utanför socialpolitikens reformer och där det finns mycket kvar att göra.  

 

I en artikel från marsnumret 1957 tar Annie Wallentheim (ledamot i riksdagens första 

kammare och i socialdemokratiska partidistriktets verkställande utskott)
86

 upp frågan kring 

hjälp åt invalidiserade husmödrar. Hon menar att utredningen om invalidiserade husmödrar 

borde engagera fler människor att kämpa för dessa kvinnor. Vissa av dessa kvinnor kan inte 

alls sköta hemmet och barnen utan mannen får stå för allt, barnen, hushållet och arbete. En 

handikappad husmor säger att hon skulle vilja ha hjälp så att hon kan äta själv eller ta upp 

något hon tappat. Av dessa husmödrar har 90 procent ekonomiska svårigheter och menar att 

det inte spelar någon rollom det finns hjälpmedel att köpa om de inte har råd. Många saknar 

även rinnande vatten i husen. Wallentheim menar att en bostadsinventering med snabb 

upprustning av deras bostadsförhållanden borde göras. Hon manar även till ökad kännedom 

bland befolkningen om problemet och initiativrika och paktiska lösningar på området för att 

dessa människor ska känna att de är med i gemenskapen med den förtur de borde vara 

berättigade till.
87

  

 

Dessa frågor är kvinnofrågor då det handlar om kvinnornas egna intressen där 

kvinnoförbundet hade rollen som pådrivare i partiet. Denna pådrivarroll har ibland lett 

kvinnorna med hänvisning till en stark kvinnoopinion till en annan linje än den som varit 

dominerande inom partiet. Konflikterna mellan kvinnoförbundet och partiet har visat att 

kvinnor och män ofta haft olika syn på kvinnoförbundets uppgift i partiet. Skillnaden var att 

kvinnokrav sågs som särkrav då kvinnorna var en minoritet och skulle som alla andra 

minoritetsgrupper lojalt underordna sig en enig partilinje.
88

 Om detta var vad som förväntades 

av kvinnoförbundet så skulle de inte komma med egna förslag för exempelvis invalidiserade 

husmödrar. Kvinnoförbundet agerade i denna fråga självständigt då de kom med egna krav 

och förslag vilket inte är att underordna sig existerande politik.     
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4.2 Valdeltagande, första maj och strategiskt tänkande 

I februarinumret 1950 Skriver Disa Västberg om Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbunds 

bildande 30 år tidigare. Det var demokratins genombrott och kvinnliga rösträtten som drev 

förbundet. Det blev angeläget för partiet att få arbetarkvinnorna politiskt vakna och 

intresserade. Västberg menar att en del har gjort under åren men att det kvinnoförbundet 

syftar till ligger framför i tid. Jubileet bör stärka kvinnorna så att de kan göra sig gällande på 

alla områden. Hon menar att Morgonbris är det äldsta och bästa vapen i arbetarkvinnornas 

ojämna kamp på alla fronter.  Hon skriver även om Morgonbris och de tuffa krigsåren då 

tidningen råkade ut för både ekonomiska problem och brist på uppmuntran och stöd från de 

stora massorna av kvinnor. Hon uppmuntrar även till valdeltagande inför årets kommunala val 

eftersom hon anser att kvinnorna kommer att vara de som avgör valet. Arbetets kvinnor i hem 

och yrkesarbete uppmanas stödja partiet.  

”Men det åvilar ju våra politiskt aktiva kvinnor att även själva bevaka sina intressen 

genom att deltaga i det förberedande arbetet. Det tjänar inte mycket till att veklaga över 

kvinnornas dåliga placering på landstings- och fullmäktigelistor sedan valmötena 

fastställt desamma. Ska vi lyckas hävda oss i den starka konkurrensen med främst de 

borgerliga partierna är det ofrånkomligt att även dugliga kvinnor tas i anspråk i det 

kommunala arbetet. 
89

    

I citatet uppmanas kvinnorna att själva aktivt delta i beslut rörande valen om kvinnorna inte 

bevakar sina intressen kommer ingen annan att göra det. I denna artikel är kvinnoförbundet en 

stödtrupp åt partiet. Arbetarkvinnorna ska avgöra valet till socialdemokratins fördel samtidigt 

som kvinnorna uppmuntras att själva agera om fler socialdemokratiska kvinnor ska hamna på 

politiska poster.    

 

I en artikel inför första maj 1950 skriver Annie Wallentheim om vad som är viktigt för de 

socialdemokratiska kvinnorna i att demonstrera för i demonstrationstider. Treveckors 

semester är viktigt eftersom människorna i Sverige allt oftare pressas till det yttersta på grund 

av jäkt. Treveckorssemestern är viktig för att inte i förtid slita ut den friska och arbetsdugliga 

människan. Uppfostringsproblem som har sina rötter i skuggan av världskrigens legaliserade 

övervåld mot människor. Familjevård är en faktor som Wallentheim räknar med. ”Det gäller i 

varje skede att skapa sådana samhällsförhållanden som, med ständigt aktgivande på individers 
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okränkbarhet, alltid ställer det samfälldas väl, allas intresse före den enskildes eller 

gruppens.” 
90

  

 

Inför majdemonstrationerna 1952 skriver Inga Thorsson om argumentet att det inte längre 

finns något att demonstrera för. Det håller hon inte med om. Att demonstrera mot 

kommunismens framgångar i världen är viktigt likasom demonstrationer för samhällets 

eftersatta grupper. Högre sociala förmån för pensionärer och barnfamiljer och bättre bostäder 

för de trångbodda och bostadslösa. Att det går bra för Sverige förnekas inte utan Thorsson 

lyfter fram det som fortfarande hänger efter i utvecklingen och där förändring måste ske 

snabbt. Sjukförsäkringens brister är en annan anledning till demonstration likaså 

dubbelarbetande kvinnor som inte får hjälp från samhället för att klara sin arbetsbörda.
91

 

Här framkommer kalla krigets påverkan då kvinnoförbundet uppmanar till demonstration mot 

kommunismen. Det andra som kvinnor uppmanas att demonstrera för är typiska kvinnofrågor. 

Det som genomsyrar dessa artiklar är att arbetarkvinnorna ska visa upp sig. De ska 

demonstrera ute på gatorna för att visa sitt missnöje oavsett om det gäller kommunismen eller 

sjukförsäkringen. Att det är så kan bero på att 1950- talet var ett bra decennium för Sverige 

ekonomiskt och att om kvinnorna inte hade det dåligt ställt skulle de kanske gå ur partiet om 

de ansåg att de inte hade något att kämpa för eller att det i goda tider är svårt att rekrytera nya 

medlemmar och att det därför är viktigt att synas ute på gatorna oavsett vad 

demonstrationerna gällde är bra reklam för kvinnoförbundet. Människorna skulle inte tro att 

det inte fanns något mer att kämpa för.   

 

I en artikel från Juli-Augustinumret 1958 diskuteras tillvägagångssätt för lyckad propaganda 

inför val. Nancy Eriksson som var ledamot i riksdagens andra kammare och kvinnoförbundets 

verkställande utskott
92

 tar upp valaffischerna och vad det är för bild som visas på dem. Att 

visa äldre människor och barn är bättre än att visa ungdomar som sitter på vespor och bilar. 

Det förra förmedlar en snäll bild medan det senare associeras med biltjuvar och rattfyllerister. 

Skulle det endast vara män som deltog i val skulle en bra valbild vara ”en ung, vän, piffig, 

god-mat-lagande fru som pysslar i hemmet”. Detta fungerar inte menar Eriksson eftersom 

kvinnor också har rösträtt och skulle se denna kvinna som kritik mot sig själva. Hon menar 

vidare att det nya mediet TV och debatterna som sänds där avslöjar mer av personligheten hos 
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talaren än talare på en estrad då TV för allmänheten närmare de ledande politiska 

personligheterna och förstärker intrycken av vad som sägs.
93

 Televisionen var ett nytt medium 

som nådde ut till många människors hem. Att människor kunde sitta hemma och se en debatt 

på nära håll var någonting helt nytt för sin tid.  Genom televisionens introduktion nådde 

debatter långt fler människor än vad debatter ute på torg gjorde. Denna artikel skiljer sig från 

andra genom att de socialdemokratiska kvinnorna försöker hitta kanaler att nå ut till folket 

med. De anspelar på väljarnas känslor då vissa bilder kan väcka vrede och andra glädje.    

 

4.3 Från familjefrågor till samhällsfrågor 

I en insändare i februarinumret 1950 skriver signaturen A.R. om hur viktig skolmaten är för 

barnen. Själv arbetar hon från tio till fem och ser skolmaten som en avlastning av 

husmödrarnas arbete. Hon menar att alla barnen borde få skolmat. Skolorna skyller på 

lokalbrist för matsalar men dessa anser hon inte stämmer eftersom skolbarnen skulle kunna 

äta på en närliggande restaurang eller som skolbarnen i England, äta i klassrummen.
94

  

I och med att kvinnorna arbetade utanför hemmen i allt större utsträckning ställdes krav på 

bland annat skolbespisning och daghem för att avlasta yrkesarbetande kvinnor.      

Karlsson tar upp frågan om bristande förståelse för barntillsyn för förvärvsarbetande mödrar. I 

industrisamhällen byggdes simhallar men inte daghem. Inom partiet fanns en dubbel 

intressekonflikt, mellan män och kvinnor år ena sidan och mellan förvärvarbetande kvinnor 

och hemmafruar åt andra som försvårade en lösning av konflikten. Splittringen i denna fråga 

gjorde att ingen utbyggnad av barntillsyn skedde under 50- talet.
95

  

 

I marsnumret 1950 skriver Elly Löfstrand som 1942 skapade husmorsgymnastiken i 

samarbete med Svenska gymnastikförbundet
96

, en artikel om husmödrars hälsa. Hon berättar 

om hälsokontrollen av husmödrar som för första gången anordnades 1945. Det var deltagare 

av husmorsgymnastiken som undersöktes. Dessa undersökningar upptäckte i många fall olika 

sjukdomar som kvinnorna i fråga inte kände till.  Från starten till dess att artikeln skrevs hade 

2650 husmorsgymnaster undersökts. Sammanlagt kostade besöket 15 kr. Resultaten av 

husmödrars tillstånd under denna period hade förbättrats något och genomsnittsåldern var 

också något lägre än tidigare. Undersökningarna utfördes i Stockholm men även på andra  

platser rumt om i landet har på initiativ av Kooperativa Förbundets  
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husmorsgymnastikavdelning försökt få igång hälsoundersökningar. På våren 1950 ställde sig 

även Sveriges Läkarförbund bakom denna hälsokontroll och uppmanade sina medlemmar att 

hjälpa till med denna verksamhet. Önskemål har framförts av husmödrar som inte är med i 

husmorsgymnastiken att få delta på hälsoundersökningar. För detta skulle Sveriges 

Läkarförbund se över möjligheterna.
97

 Detta var en typisk kvinnofråga då den behandlade 

husmödrars intressen. Hälsoundersökning av husmödrar var en sällsynthet vilket 

kvinnoförbundet ville ändra på.  

 

I en artikel från maj 1950 tar man upp ämnet hur hushållsarbetet kan rationaliseras. En punkt 

uppges vara att förenkla matlagningen. Detta kan uppnås genom bättre och billigare 

konserveringsmetoder med tonvikten lagd på vardagsmaten. I Amerika har detta redan lyckats 

då hälften av all mat som äts kommer från konserver. Som exempel används amerikansk 

husmor som knappast stiger upp i gryningen för att pressa apelsiner för att kunna servera 

familjen färskpressad apelsinjuice. Istället öppnar hon bara en konservburk och håller ut 

innehållet i glas. Det har gått så långt att färskpressad juice i konserv är billigare att köpa än 

mängden apelsiner som går åt att pressa egen juice. I Sverige arbetar forskare för att utveckla 

svenska konserver som växer sig allt större med tiden. 
98

 Detta är ett exempel på hur 

hushållsarbetet underlättades under efterkrigstiden. Allt fler förvärvsarbetande kvinnor i 

samhället ställde högre krav på nya lösningar som underlättade kvinnornas dubbelarbete. Som 

nämnts tidigare krävde kvinnor rätten till fri tid alltså bort från allt arbete oavsett om det 

gällde förvärvsarbete eller hushållsarbete. De ville ha tid till sig själva utan några sysslor som 

var tvungna att utföras och då efterfrågade de snabba lösningar inom hushållsarbete som 

exempelvis praktiska konservburkar, tvättmaskiner, dammsugare etc.    

 

I en artikel från 1956 skriver Svea Starrin-Reindahl (Svea var byråinspektör på det statliga 

ämbetsverket AMS hon hade även varit handläggare och utredare av kvinnors 

arbetsmarknadsfrågor
 99

) om husmödrars och förvärvsarbetande kvinnornas situation. Trots att 

arbetsuppgifterna i hemmet blivit enklare och mindre tidskrävande i och med rinnande vatten, 

sopnedkast, kylskåp, dammsugare och hissar tycker inte husmödrarna att de har det särskilt 

lätt. Anledningen till detta är att de känner sig bundna och isolerade då deras arbete inte 

uppskattas och allting blir en cirkelgång – laga mat, diska och städa. För många kvinnor är det 
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största problemet barnen och uppfostran då denna uppgift är tyngande och ansvarsfull. Många 

hemarbetande kvinnor tror att det skulle vara bättre om de hade ett förvärvsarbete medan de 

förvärvsarbetande kvinnorna tror tvärt om. Roten till detta problem menar Starrin–Reindahl är 

att kvinnorna känner att de har en otrygg ställning. De hemarbetande kvinnorna oroar sig om 

de alltid kommer att kunna bli försörjda om något skulle hända mannen. Kvinnorna hade 

offrat sina bästa år på äktenskapet och kan inget annat yrke. Hon menar att kvinnorna borde 

skapa sig större trygghet genom att skaffa sig ett förvärvsarbete eftersom ekonomisk trygghet 

skulle betyda mycket för dessa kvinnor. För att detta ska kunna ske behöver hindren tas bort. 

Samhället behöver bli mer familjevänligt för alla familjemedlemmarna och då kommer 

kvinnorna att själva kunna välja sin livsform och känna trivsel och trygghet.
100

  

 

Kvinnoförbundet kämpade för att göra dessa tidigare privata familjefrågor till samhälleliga 

och politiska frågor.
101

 Husmödrar som var en stor grupp och det var de som tog hand om 

barnen och skötte familjens konsumtion. I och med industrins nya produkter ökade behovet av 

ny kunskap bland kvinnorna så att de kunde orientera sig och ha hand om de nya produkterna. 

Hushållsarbetet blev som barnuppfostran en vetenskap.
102

 I denna fråga agerar 

kvinnoförbundet som påtryckare mot partiet då de tar upp frågor som är av särskild vikt för 

kvinnorna men håller sig ändå inom sitt område av genuskontraktet då de diskuterar 

kvinnofrågor.   

 

4.4 Skolsystem 

1936 beslutade riksdagen att den sexåriga skolan skulle vara sjuårig. Denna förändring skulle 

ske under en tolvårsperiod. Det förekom stora skillnader i hur lång den obligatoriska 

folkskolan var. I vissa kommuner, främst i större städer fanns det en åtta- eller nioårig 

obligatorisk folkskola.
103

 

 

I 1948 års utredning beslutades att målen för den svenska skolan skulle vara fria och 

harmoniska människor, allsidig personlighetsutveckling, aktivt sökande av kunskap och 

sanning, självständighet och kritiskt sinnelag, motstånd mot andliga farsoter, lust och 

engagemang i skolarbetet, aktning för individualitet och personlighet. Detta skilde sig från 
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tidigare från tidigare skolutredningar som förordnade kollektivet och samhället. Nu var det en 

individualistisk syn som dominerade.
104

  

 

Anna Sjöström-Bengtsson särskolelärare som var ledamot i riksdagens första kammare och 

ledamot i skolkommissionen
105

, skriver i marsnumret 1950 och den svenska skolans 

utveckling, där anser hon att en demokratisering borde ske till hela folkets skola som kan 

anpassa sig till de enskilda elevernas anlag och framtida deltagande i arbetslivet. Denna nya 

skola ska ge alla barnen oavsett ekonomiska och geografiska förhållanden en likvärdig grund. 

Detta innebär att stadens och landsbygdens barn ska ha samma möjlighet till 

allmänutbildning, mer rikt differentierad men jämförbar med den realskolan ger. Eleverna 

måste stimuleras för att deras liv ska berikas. Ett annat problem Sjöström-Bengtsson tar upp 

är hur fattigt folk ska kunna låta sina barn gå i skolan i nio år. Svaret är att staten ska 

kompensera den ekonomiska förlust som familjen gör genom att låta barnen studera i nio 

år.
106

 Bengtsson var själv ledamot i skolkommissionen när 1948 års utredning förordnade 

individualitet istället för kollektivism. Artikeln stödjer utredningens tanke om individualism 

då skolan ska anpassas till enskilda elevers anlag. Detta är en typisk kvinnofråga då den 

handlar om barn som är en kvinnouppgift. I denna artikel stödjer Sjöström-Bengtsson inte 

partiet utan kommer med ett nytt förslag om hur problemet om föräldrar som inte låter barnen 

gå ut skolan ska lösas. 

 

I en artikel från januarinumret 1952 skriver Anna Rudling som var medlem i SSKF om hem 

för omhändertagna ungdomar. Hon är kritisk till att ungdomar som kommer till yrkesskolorna 

på grund av dåliga hemförhållanden pressas ihop. Barnen omhändertas i vissa fall lite sent 

och kommer upprivna och uttrötta. De är inte i stånd att omedelbart tillgodogöra sig en 

yrkesutbildning utan behöver lugn och trygghet. Detta får de inte på yrkesskolorna. Rudling 

menar att samhället hade vunnit på att låta dessa barn komma till mindre familjehem för att 

vila upp sig innan de får en yrkesutbildning vid en vanlig yrkesskola i närheten av detta 

hem.
107

  

Även denna gång visas en kvinnofråga upp då det handlar om omhändertagna barn. 

Kvinnorna kräver förändringar inom detta område för barnens bästa och trycker på partiet för 

att dessa förändringar ska ske. 
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4.5 Kvinnoprästfrågan och fördelning av hemarbete 

Skall en kvinna kunna bli präst? I en artikel från 1951 tas kvinnoprästfrågan upp i 

Morgonbris. Nancy Eriksson skriver i artikeln att denna fråga började utredas redan 1919 då 

en kommitté tillsattes som skulle utreda kvinnorna och kyrkotjänsten. Utredningen ledde inte 

till något förslag och 1938 krävde ett antal kvinnoorganisationer däribland SSKF att en ny 

utredning borde tillsättas. Hon menar att det inte är endast den allmänna oviljan mot 

likställdhet mellan könen i konkurrens om befattningar utan även en religiös fråga. Hon 

menar att om kvinnliga prästämbetet lagfästs skulle detta förstärka kyrkans ställning.  

 

”Den kyrkliga kontaken (sic) kommer att utsträckas till nya människor, den kyrkliga 

förkunnelsen kommer att vädja till andra sidor av människosjälen, än som nu nås från 

högkyrkligt håll, kyrkan kommer på nya sätt att gripa in i det icke kyrkliga livet. (…) 

Särskilt i städerna kommer en kvinnlig präst att få insteg i andra kvinnokretsar än 

syföreningarna, och hon blir en given medlem i s. k. yrkeskvinnokretsar.” 

Eriksson argumenterar för kvinnoprästfrågan genom att hänvisa till att fler människor och nya 

grupper skulle nås med en kvinnlig präst. Med kvinnoprästfrågan sätts genuskontraktet på 

spänn då prästyrket ansågs vara ett mansyrke. Genom att ge kvinnorna möjlighet att också bli 

präster blir spänningarna av genuskontraktet ännu starkare eftersom skillnaden mellan 

manliga och kvinnliga områden blir allt mera diffus.  

 

Först 1958 ger riksdag och kyrkan kvinnor behörighet att bli präster i Svenska kyrkan.
108

   

 

I en artikel från mars 1957 skriver Gördis Hörnlund om kvinnornas arbete och skötseln av 

hushållet. Hon menar att kvinnor ska förvärvsarbeta och att en kvinna inte behöver lika 

mycket tid för att sköta hushållet som innan i och med moderniseringarna med halvfabrikat, 

dammsugare, tvättmedel etc. Hon menar också att förvärvsarbetande kvinnorna inte behöver 

ha hela arbetsbördan för hemmet på sina axlar utan att männen och vuxna barn någon gång 

inse att ”hemmet i lika hög grad är deras egendom och lära sig att vårda sig om det”. Denna 

förändring menar hon är lättast i de yngre äktenskapen eftersom kvinnorna redan innan 

äktenskapet arbetar och lär fortsätta med det tills barnen kommer. Då har mannen redan vant 

sig vid att hjälpa till hemma. Hörnlund menar att det inte finns någon väg tillbaka till 

hemmets dörr för nutidskvinnan där hemmet has om hand på heltid. ”Har vi armbågat oss 
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fram till ökade utbildningsmöjligheter, en plats i produktionen och samhällsmaskineri, får vi 

stå för följderna och göra det bästa möjliga av situationen.” Halvdagstjänster för kvinnorna är 

inget hon uppmuntrar till med tanken på kampen för rättvisare kvinnolöner och dessa favörer 

är inget som kvinnor kan begära, istället borde en allmän arbetstidsförkortning diskuteras.
109

 

 

Förvärvsarbetande kvinnor var inte populära på arbetsmarknaden då de var dyrare på grund av 

större frånvaro för att ta hand om sjuka barn osv. Det konstaterades att kvinnor måste visa 

större ansvarskänsla för förvärvsarbetet. Arbetslivet skulle inte anpassas efter kvinnorna utan 

det behövdes ändrad organisation av skötseln av familjens angelägenheter. En omfördelning 

av hemarbetet efterfrågades.
110

   

Det allt mera utbredda gifta kvinnornas förvärvsarbetande användes som ett argument för att 

modernisera hemmen, för med moderniseringen frigjordes kvinnokraft och tid.
111

 Kvinnorna 

fick tid över till att arbeta men att både förvärvsarbeta och sköta hemmet var alldeles för 

krävande även med ett moderniserat hem.  

 

4.6 Abort 

1938 antog riksdagen en ny abortlag. Enligt denna kunde en kvinna få göra abort om det 

fanns medicinska indikationer på sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos kvinnan medförde fara 

för hennes liv. Även eugeniska indikationer kunde rättfärdiga abort och då handlade det om 

att sinnessjukdom, sinneslöshet eller annan svårartad ärftlig sjukdom som antogs kunna 

överföras till barnet. Humanitära indikationer kunde tillåta abort om kvinnan blivit utsatt för 

våldtäkt eller incest. ”Utsläpade mödrar” var ett begrepp för kvinnor som slitits ut av täta 

graviditeter. Dessa kvinnor kunde tänkas få göra abort på medicinsk indikation.  Under alla 

andra förutsättningar var abort förbjudet. En social indikation som bland annat RFSU krävde 

och som tog hänsyn till saknad av inkomst eller bostad, om kvinnan var ensamstående antogs 

inte av den nya abortlagen. 
112

   

 

En revidering av lagen gjordes 1946. Då infördes en socialmedicinsk indikation enligt vilken 

en kvinna kund utföra abort om hennes kroppsliga och själsliga krafter antogs bli nedsatta av 

en förlossning och av vården av ett barn. Med den reviderade lagen togs större hänsyn till 

kvinnans framtida tillstånd än innan då lagen fokuserade endast på kvinnornas situation då de 
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sökte abort. Abort av sociala skäl var fortfarande olagligt och illegala aborter fortsatte att 

användas.
113

 Under 1950- talet utfördes mellan två- och tre tusen illegala aborter i Sverige.
114

  

Detta visar på att lagen fortfarande inte var tillfredsställande trots revideringen 1946. 

 

I en artikel från 1954 menar Lis Asklund som 1942 startade en byrå för abortsökande och var 

sakkunnig i 1950 års abortutredningar
115

 att utvecklingen kring abortfrågan innebär ökade 

stöd- och hjälpåtgärder för mödrar och barn, obligatorisk sexualundervisning i skolorna, en 

utvidgad preventivmedelsrådgivning och en utökning av rådfrågningsbyråer för sexualfrågor 

som sedan 40- talet inrättats i de större städerna.  Det är främst med anledning av Inga 

Thorssons utgivna bok ”Abort – varför” som Asklund tar upp frågan. Thorsson menar att det 

behövs en saklig analys istället för en upprörd debatt i moraliska tongångar. 
116

 

 

I marsnumret året därpå drivs abortfrågan vidare av Inga Thorsson i en artikel om inlämnade 

motioner till riksdagen angående abort. Två motioner lades fram av den ena av fem borgerliga 

riksdagskvinnor och den andra ett 40-tal borgerliga riksdagsledamöter tillsammans med en 

grupp manliga socialdemokrater. Där ställs krav på formellt översyn av de tillämpade 

abortindikationerna. Thorsson menar istället att de inte vill ha en översyn utan en skärpning 

av de villkor under vilka det är möjligt att erhålla legal abort. Hon undrar varför de som 

lämnat in motionerna vill åstadkomma en återgång till vad hon kallar ”inhumana system”. 

Thorsson menar att aborterna inte har ökat under 50-talet utan minskat sedan 1951. Hon 

menar att så länge en sällsynt illa åtgången grupp kvinnor inte får mera hjälp i sitt nödläge 

accepterar de inte en skärpning av abortlagen. Krafttag behövs istället i positivt 

abortförebyggande syfte. Innan dessa krafttag har tagits kommer de socialdemokratiska 

kvinnorna inte att gå med på att skärpa lagen och genom detta lägga hinder i vägen för 

abortsökande.
117

 

 

Thorsson använder propagandistisk retorik i artikeln. Att aborterna sjönk sedan 1951 är det 

nog ingen tvekan om saken men artikeln skrevs 1955 vilket inte ger särskilt mycket utrymme 

för att mäta nedgången. 
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Nancy Eriksson menar i samma nummer att det fortfarande inte är så enkelt att få göra legal 

abort då läkaren måste ha en annan läkare med sig och medicinalstyrelsens tillåtelse. Hon 

håller inte med om att vissa kretsar tar för lätt på aborterna, vilka grupper som menas förstår 

hon inte. Skulle lagen för abort bli strängare menar Eriksson kommer de inte att minska de 

lättsinniga sexualförbindelserna eftersom det inte är moralen som förbättrats. Vidare menar 

hon att ”risken finns för en oskolad diversearbetare förfogas som abortör” finns om lagen 

skulle bli strängare i denna fråga. Att göra de lagliga aborter olagliga är enligt Eriksson rent 

samvetslöst.
118

  

 

Det råder ingen tvekan om att kvinnoförbundet i denna fråga var opinionsbildare. Det 

socialdemokratiska partiet var inte enat med kvinnorna i denna fråga. Socialdemokratiska 

kvinnoförbundet uppfyller sin roll som påtryckare mot partiet i kvinnosakfrågor och tänker 

även på kvinnornas hälsa och risker som finns med illegala aborter. Kvinnorna håller sig inom 

sitt område av genuskontraktet då abort är av särskilt intresse för dem.  

 

4.7 Atomvapen 

1955 startade riksdagsdebatterna om införskaffandet av svenska kärnvapen. Högerpartiet 

förordade en anskaffning av taktiska laddningar med vissa socialdemokraters stöd medan 

vissa kommunister och socialdemokrater ville säga nej till kärnvapen.
119

  

 

Redan i detta stadium framförs en demonstrationsparoll mot svenska atomvapen av 

kvinnoklubbarna i Stockholm. Under samma år framförde socialdemokratiska 

kvinnoförbundet och kvinnor i den socialdemokratiska riksdagsgruppen sina invändningar 

mot atomvapen till statsministern och försvarsministern. I februari 1956 diskuteras frågan för 

första gången inom socialdemokratiska partistyrelsen för att försöka komma överens om var 

det socialdemokratiska partiet skulle stå i frågan och strax efter diskussionen inom 

partistyrelsen säger socialdemokratiska kvinnoförbundet på sin kongress enhälligt nej till 

svenska atomvapen. Under 1958 debatteras det kring frågan flera gånger och flera talare är 

mot svenska atomvapen. Följande år tas ett förslag upp om att skjuta upp sitt 

ställningstagande i frågan och först 1968 kommer ett slutgiltigt nej till svenska atomvapen.
120
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I en artikel från Juli-Augustinumret 1957 skriver Nelly Thüring som satt i andra kammaren 

efter kvinnornas första val 1921 och i kvinnoförbundets styrelse, att atomfrågan är tidens 

viktigaste problem. Världen och Sverige är splittrade i denna fråga. Vad kan då kvinnorna 

göra för att sprida sitt missnöje med kärnvapen? Thüring uppmuntrar kvinnorna till protester 

mot ”galenskapen”, bilda en allmän opinion och ställa sig på de mäns sida som påyrkar ett 

uppskov av förödande experiment. Hon påpekar även att kvinnor inte längre är maktlösa som 

de varit tidigare. Det värsta med atomproblemet menar Thüring är den s.k. fredliga 

användningen av atomkraften. Hon menar att vi istället måste tro på människornas förnuft. 

Att använda atomkraften till uppvärmning och belysning är hon inte positiv till. Thüring 

frågar sig vad man ska göra med utsläppen och att gräva ner det ser hon inte som en lösning. 

Hon menar att universums naturliga kraftkälla är solen som är naturlig och obegränsad. Det 

gäller bara att kunna fånga den menar hon.
121

  

 

Türing är en opinionsbildare i denna fråga. Kvinnoförbundet riskerade att komma i kollison 

med parti- och regeringslinjen genom den egna övertygelsen mot atomvapen. Med denna 

fråga upplevde kvinnorna ett motstånd från partiet både som atomvapenmotståndare och 

kvinnor. Det var inte bara deras nej till atomvapen som ogillades av socialdemokratiska 

partiet utan även deras sätt att agera och kvinnoförbundet fick ta emot kritik om att de inte 

följde spelreglerna och lojalt följde partiledningen.
122

 Thüring framför också kritik mot 

atomkraft ur miljöaspekten i vilket gör henne framsynt för sin tid och ständigt aktuell med 

tanke på dagens miljöpolitik.     

 

I en artikel från februari 1958 har Morgonbris publicerat vad fyra riksdagsledamöter tycker 

om kärnvapen. Alla fyra är eniga i att atomvapen inte är något som Sverige ska utveckla. Eric 

Karlsson menar att landets inre och yttre säkerhet inte skulle bli starkare om Sverige 

utvecklade atomvapen. Han menar också att införskaffandet av atomvapen bara skulle bidra 

till kalla kriget och spänningar som finns i världen. När detta skrevs hade tre stormakter 

tillgång till kärnvapen vilket Karlsson ansåg vara tre för mycket. Nancy Eriksson menar i sin 

tur att man bäst bevarar freden i Sverige och dämpar krigsrisken i världen om landet inte 

införskaffar atomvapen. Denna tanke menar Eriksson är förenlig med både försvarsvilja och 

djup fosterlandskänsla. 
123

 Ingen avvikande åsikt tas upp i Morgonbris gällande denna fråga. 
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Det är omöjligt att veta om de valde att inte publicerade andra åsikter eftersom deras egna var 

så starka i denna fråga eller om det var av ren slump som ingen annan åsikt fick ta plats. Det 

första är mera troligt. Kvinnoförbundet var så starkt övertygad i denna fråga att de blankt sade 

nej vilket gjorde att det knappt blev någon debatt brand kvinnorna i denna fråga.  

 

Nancy Eriksson skriver igen i februarinumret 1959 om försvar eller nedrustning där frågan 

om atomvapen tas upp igen. Hon påpekar att kvinnoförbundet har samma inställning till 

atomvapen som partiet i övrigt alltså en ”positiv försvarspolitik”. Eriksson tar upp ett 

bildband som brukar visas på folkrörelsemöten där sjukdomar och andra bieffekter av 

Hiroshimabomben tas upp. Utan rustningar skulle det inte finnas krig. Istället skulle det finnas 

möjlighet att hindra folk från att svälta. Detta skulle kunna ske om inte miljoner kronor gick 

till försvaret. Hon är kritisk till detta och kallar det för pacifistiskt tänkande. Hon propagerar 

istället för den svenska traditionella neutralitetspolitiken.
124

     

 

I novembernumret 1959 skriver Anna Rudling om kärnvapen och den nyutgivna boken av 

Inga Thorsson Nej! Till svenska atomvapen. Där sammanfattas motståndarnas argument till 

införande av atomvapen i det svenska försvaret. Thorsson skriver bland annat att 

kvinnoförbundet var den första organisationen förutom fredsorganisationerna som gav ett 

samlat uttryck för motstånd mot kärnvapen. Hon menar att svenska atomvapen inte är ett 

isolerat problem utan ett led i det internationella kärnvapenproblemet. Ernst Wigforss som var 

riksdagsman 1919-53 och finansminister 1925-26 skriver också i boken och menar att risken 

att ett innehav av atombomber kan framkalla angrepp i förebyggande syfte. Istället ska 

Sverige hjälpa till att motverka spridningen av kärnvapen genom att själva vägra att skaffa 

det. På detta sätt ger Sverige människor chansen att överleva och skänker dem framtidshopp 

och tro. Kärnvapenivrarna hjälper till att sprida defekter och sjukdomar i världen.
125

    

 

Kvinnoförbundets åsikter om atomvapen var moraliska då de handlade om ansvar för 

kommande generationers livsmiljö och arv och stod i motsats till den allmänna dominerande 

debatten som var en militärt inriktad diskurs. I pressdebatten fanns det en tydlig man- och 

kvinnosida i denna fråga där kvinnorna tillskevs känslor medan männen avsågs 

faktaorienterade. 
126
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På kvinnoförbundets kongress 1956 togs frågan om atomvapen upp och förbundets 

ordförande Inga Thorsson uttalar följande:  

”Tanken att med det svenska försvaret införliva s.k. taktiska atomvapen har väckts och 

diskuterats under senare tid. Ett beslut i sådan riktning skulle innebära, att vårt folk 

skulle acceptera rätten att, för att möta ett anfall, släppa lös krafter i krigets tjänst, vars 

ofantliga livshotande verkningar inte endast drabbar den nu levande generationen utan 

sträcker sig ned genom släkten som kommer. (…) Som grund för bedömandet om 

Sverige skall anskaffa atomvapen, måste man emellertid främst lägga det moraliska 

problem, som är förbundet med användandet av atomvapen.”
127

 

I citatet framkommer det Karlsson menar med att kvinnorna ansågs vara känslomässiga i sitt 

anförande medan männen var mera sakliga. 

 

Karl Molin menar att om inte kvinnoförbundet hade trotsat partiledningens ambition att tysta 

debatten hade Sverige idag varit en atomvapenmakt. Idag är motståndet mot atomvapen så 

utbrett bland befolkningen att socialdemokratin inte ens vill erkänna att frågan varit 

omdiskuterad. I partikrönikorna uppmärksammas frågan inte överhuvudtaget utan det var 

högern som förespråkade atomvapen. Att kvinnoförbundet stod för motståndet i strid med 

stora delar av partiledningen uppmärksammas inte. Tage Relander skriver i sina memoarer 

om Inga Thorssons, Nancy Erikssons, Alva Myrdals kamp mot atomvapen men han näpser 

också kvinnoförbundet för att de startade sin kampanj innan partiet hunnit fatta sitt beslut.
128

 

     

Atomvapenfrågan kan inte ses som en traditionell kvinnofråga. Innan hade kvinnor engagerats 

i fredsfrågor men detta var en försvarspolitisk fråga och där förväntades inte kvinnorna agera. 

Partiet förväntade sig inte att kvinnorna skulle agera självständigt mot atomvapen utan att de 

skulle ”följa karlarna”. Kvinnoförbundet sågs som en sidoorganisation inom det 

socialdemokratiska partiet och förväntades visa kvinnlig underordning.
129

 

Då kvinnorna ville vara med och bestämma om partiets atomvapenpolitik utmanade de den 

gamla ordningen som dittills inneburit att kvinnorna har ägnat sig åt kvinnofrågor och 

överlåtit åt männen att bestämma om kvinnofrågorna skulle bli partifrågor. Inom 

socialdemokratin fanns mer eller mindre klart uttalade föreställningar om kvinnornas plats i 
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politiken. Inom arbetarrörelsen förväntades kvinnorna stödja männen i deras klasskamp. 

Kvinnorna sågs inte som självständiga, politiska aktörer utan sågs som en stödtrupp åt 

männen. 
130

 Enligt Karlsson osynliggjordes kvinnornas politiska arbete många gånger. Detta 

berodde på att kvinnorna inte följde partipolitikens spelregler. Exempel på detta är kampen 

för fri abort och under 1950- talet kampen mot atomvapen. Kampen kring dessa frågor ansågs 

vara mera moralisk än politisk.
131

 Genom atomvapenfrågan går kvinnoförbundet över 

genuskontraktens gränser för kvinnornas område. Socialdemokratiska kvinnornas inblandning 

i en försvarspolitisk fråga. Även denna fråga anses vara av moralisk karaktär precis som 

abortfrågan men skillnaden är att abortfrågan ligger inom kvinnornas intresseområde medan 

atomvapenfrågan inte gör det.  

 

 

5. JÄMFÖRELSE AV 1920- OCH 1950- TALET 

 

Bostadsfrågan var en av de viktigaste frågorna under 1920-talet. Urbaniseringen hade skapat 

bostadsbrist och höga hyror. Det var vanligt att en familj endast hade ett rum som de hyrde 

och ibland saknades de mest grundläggande hygieniska åtgärderna. Två rum och kök för alla 

var vad kvinnoförbundet krävde. Under 1950- talet hade frågan ändrar form och istället var 

det istället bättre boende och anpassade lägenheter åt invalidiserade som efterfrågades av 

kvinnoförbundet. Många familjer med exempelvis handikappade husmödrar hade det dåligt 

ställt och saknade rinnande vatten och avlopp i bostaden. Bostadsfrågan fanns med andra ord 

kvar men hade bara ändrat skepnad med tiden. Kvinnorna sträckte på genuskontraktet då de 

diskuterade den politiska aspekten av bostadsfrågan och höll sig inte endast till inredning av 

hemmen.  

 

Abortfrågan engagerade kvinnor under båda decennierna. Kvinnoförbundet förde en svår 

kamp för möjlighet till legaliserad abort. Under 1920-talet diskuterades den religiösa 

hållningen till abort och fostrets utveckling och mödrarnas ekonomiska och sociala situation. 

Om mödrarna fick bättre ekonomisk hjälp skulle det inte göras många aborter, medan 

kvinnoförbundet under 1950-talet försökte behålla och legalisera aborter i ännu större 

utsträckning än innan. Frågan om fosterfördrivning ur ett rashygieniskt perspektiv hade 

försvunnit helt och fanns inte med i 1950-talets diskussion. En anledning till detta är andra 
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världskrigets utgång och eugenikens koppling till nazisterna som tabubelagde diskussionen 

om rashygien. Spår av den religiösa aspekten av abortfrågan fanns inte heller på 1950-talet. 

 

Under båda decennierna var det viktigt med sexualupplysning enligt kvinnoförbundet i 

hemmen och i skolorna och kvinnoförbundet försköt båda gångerna tanken om att illegala 

aborter skulle öka explosionsartat och de tilläts. Under båda decennierna var kvinnoförbundet 

opinionsbildare och påtryckare mot partiet. De kämpade för att denna kvinnofråga skulle få en 

lösning i rätt riktning. Under 1950-talet var kvinnoopinionen samlad i abortfrågan medan det 

inte var fallet i 1920-talets diskussion. Det fanns de som menade att kvinnokaraktären skulle 

degenereras och att ett ”erotiskt leverne” könen emellan skulle uppstå om fosterfördrivning 

legaliserades.      

 

I fosterfördrivningsfrågan agerade kvinnoförbundet inom sin del av genuskontraktet då det är 

en fråga av särskilt intresse för kvinnorna. Kvinnoförbundet var även påtryckare mot partiet 

då de ville ha ändrad lagstiftning som underlättade abort. Med denna fråga agerade inte 

kvinnoförbundet som en minoritetsgrupp som lydligt skulle underordna sig med tanke på att 

de ställde krav på partiet. 

 

Under 1920-talet handlade agitationen inom kvinnoförbundet mest om att värva nya 

medlemmar och behålla de befintliga eftersom kvinnoförbundet befann sig i en 

uppbyggnadsfas. Agitationsturnéer och möten med inbjudna talare var viktiga och även 

samarbetet med arbetarkommunerna då dessa kunde hjälpa kvinnorna att bilda egna 

kvinnoklubbar. Kvinnoklubbarna upplystes om förberedelserna inför möten och hur de bäst 

värvar nya medlemmar. Under 1950-talet handlade det mest om att behålla kvinnorna inom 

kvinnoförbundet genom att använda propaganda och upplysa om att trots att det gick bra för 

Sverige fanns det fortfarande orättvisor kvar som kvinnorna skulle kämpa mot. Medlemmarna 

uppmanades att demonstrera mot orättvisorna som fortfarande existerade och 

kvinnoförbundet uppmanade sina medlemmar att rösta vid val och gav viktiga anledningar till 

varför kvinnorna bör rösta. Att agitationen såg olika ut mellan decennierna beror på att 

kvinnoförbundet under det förra decenniet var i uppbyggnadsfasen. Kvinnoförbundet var 

nybildat och det gällde att informera kvinnor runt om i landet om dess existens och vikten av 

att de ansluter sig. Under det senare decenniet var kvinnoförbundet etablerat och fick istället 

arbeta för att inte förlora medlemmarna. I denna fråga agerade kvinnoförbundet inom 

genuskontraktets ramar för kvinnornas område.    
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Likställdhetslagen som inrättades på 1920-talet gav kvinnorna rätt till statstjänster med vissa 

undantag som militära och civilmilitära tjänster, diplomatiska och konsulära tjänster, vissa 

tjänster vid fångvården, tjänster där man ansvarar för att biträda eller upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet, tjänster vid tullverket, tjänster tillhörande bevakningspersonalen vid 

skogsstationen och gymnastiklärartjänster vid högre allmänt läroverk och vid manligt 

folkskoleseminarium. På 1950-talet pågick diskussionen istället om kvinnornas tillträde till 

prästerliga ämbeten. Hindren som fanns kvar på arbetsmarknaden för kvinnor skulle bort 

enligt kvinnoförbundet. I det förra decenniet diskuterades frågan om gifta kvinnor skulle få 

inneha statstjänst under arbetslöshetstider. Vissa kvinnor i kvinnoförbundet var emot gifta 

kvinnor i statstjänst medan majoriteten var för. Denna fråga fanns inte på 1950-talet utan 

istället diskuterades olika sätt att underlätta hushållsarbetet i och med att allt fler kvinnor 

yrkesarbetade och inte hade tid med hushållsarbetet. Under båda perioder var 

kvinnoförbundet negativa till deltidstjänster då det i den första perioden handlar om att det 

skulle innebära alldeles för mycket extraarbete med bokföring vilket skulle få till följd att 

arbetsgivarna inte anställde kvinnor medan kvinnorna på 1950-talet menade att de inte kämpat 

för lika rättigheter för att ställa upp på deltidsarbete och därmed inte vara männen jämlika. 

På 1950-talet uppmanades männen och barnen att hjälpa till med hushållsarbetet eftersom 

kvinnorna inte kan hinna med allting själva. En arbetsfördelning av hushållssysslorna tas inte 

upp 1920-talet. Anledningen till detta är att kvinnorna arbetade i mycket högre utsträckning 

under 1950- talet jämfört med 1920- talet.  

 

På 1950-talet diskuterades sociala frågor i stor utsträckning. Trygghetsskapande reformer 

hade kommit en bra bit på väg men det fanns fortfarande mycket att göra. Ledighet vid 

barnsbörd, möjlighet för deltidsarbete, regelbundna hälsoundersökningar av husmödrarna, 

obligatorisk olyckfallsförsäkring för hemarbetet, en helledig dag i veckan och semester varje 

år, utbyggnad av social hemhjälp och ökad ekonomisk stöd till yrkesutbildning och 

omskolning av änkorna krävdes. Alla dessa frågor är kvinnofrågor och de står på tur att 

ordnas upp. På 1920-talet var det ensamstående mödrarnas ekonomi som stod i fokus. Ett barn 

kunde försvåra försörjningen vilket tyder på dåliga sociala förmåner för mödrar. Vidare 

diskuterades inte sociala frågor i lika stor utsträckning som under 1950-talet. En anledning till 

detta kan vara att kvinnoförbundet mest koncentrerade sig på bostadsfrågan och rätten till 

förvärvsarbete för gifta kvinnor och agitation då dessa frågor var aktuella under perioden. En 

annan anledning kan vara att tidningen under 1920-talet hade mycket mindre omfång än 
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under 1950-talet. På det första decenniet hade Morgonbris runt 20 sidor. Enligt egen 

undersökning hade tidningen under det senare decenniet runt 45 sidor.  

 

Under 1950-talet diskuteras det mycket kring husmödrar och hushållet. Läkarundersökningar 

av husmödrar pläderar kvinnoförbundet för och ny teknologi i hushållet diskuteras. 

Hemmafruarna var en stor medlemsgrupp inom kvinnoförbundet. I husmodersfrågan agerade 

kvinnoförbundet som en enhetlig pådrivare mot partiet då de krävde läkarundersökningar och 

en tryggare ställning för husmödrar.  

 

Utbildningsfrågan under 1950-talet handlade om placering av barn från problemhem då 

kvinnoförbundet istället för en yrkesskola ville att barnen först skulle vila ut sig innan 

utbildning startades. I utbildningsfrågan diskuterades också folkskolan då kvinnoförbundet 

ville se en skola där utbildningen var likvärdig över hela landet och individen stod i centrum. 

På 1920-talet diskuterades inte uppfostring och skolsystem på samma sätt som under det 

senare decenniet. Då var det främst mödrarnas situation som stod i fokus. Frågan om 

omhändertagna barn och skola hamnar inom kvinnornas område av genuskontraktet. 

 

I atomfrågan under 1950-talet förde kvinnoförbundet en samlad argumentation mot 

atomvapen och atomkraften innan socialdemokratiska partiet hade beslutat sin inställning i 

denna fråga. I atomfrågan var kvinnoförbundet bestämda även om det inte var en kvinnofråga 

som det gällde. Någon motsvarighet till denna fråga, där kvinnor har en bestämd åsikt i ett 

ämne som inte är ett rent kvinnoämne, fanns inte på 1920-talet då kvinnorna bara diskuterade 

frågor som annars var osynliga i resten av partiet alltså kvinnofrågor.   

 

I jämförelse med Ekstrands studie kan konstateras att kvinnoförbundet under 1920- och 1950- 

talet inte skapade något diskussionsforum i tidningen Morgonbris gällande husfruarnas fritid 

och semester på samma sätt som hon menar att längtan efter fri tid aldrig utvecklades till en 

fråga med politisk sprängkraft under 1930-talet. Andra frågor som diskuterades under 1930- 

talet var kvinnornas rätt till arbetsmarknaden på lika villkor som männen, frågor som rörde 

barn-, mödra- och hälsovård samt bostadsfrågor i likhet med vad presenterats i uppsatsens 

undersökning av både 1920- och 1950-talet.              

 

Kvinnorna i SSKF tar upp i Morgonbris just särskiljandet mellan arbetstid och fritid inte bara 

för de förvärvsanställda kvinnorna utan även för husmödrar. Ekstrand tar upp 
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husmoderssemester och semesterhem som de socialdemokratiska kvinnorna ansåg vara viktigt 

för arbetarkvinnorna och för de förvärvsarbetande kvinnorna krävdes en arbetsfri dag. 

Familjemedlemmarna uppmuntrades hjälpa husmodern med hushållsarbetet så att husmodern 

ska ha en möjlighet till egen tid. Husmodersgymnastik är ett exempel på vad arbetarkvinnorna 

kunde göra på sin fritid. Att husmödrarna skulle ha egen fritid utanför hemmet var otänkbart 

innan. Nu uppmuntrades de för sin egen hälsa att vara aktiva.       

 

6. SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattningsvis kan 1920- talet sägas vara en period av nya tankar med en ny 

kvinnoorganisation som ännu inte var på det klara med var de skulle stå gällande olika viktiga 

frågor för perioden. I exempelvis frågan om gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete var 

kvinnoförbundet inte eniga då vissa menade att kvinnans rätta plats var i hemmet.  

 

Det var viktigt att värva nya medlemmar så att kvinnoförbundet skulle kunna bli en 

kvinnoorganisation att räkna med. Mycket arbete lades ner på att informera och agitera runt 

om i landet. Agitationsresor företogs av kvinnoförbundets medlemmar som talade runt om i 

landet.  

 

I fosterfördrivningsfrågan var kvinnoförbundet inte heller enigt då vissa menade att två 

människor följs av ansvar för släktets karaktär och hälsa då frågan togs upp ut rashygieniskt 

synpunkt. Andra inom kvinnoförbundet menade att aborter skulle legaliseras då varje individ 

har rätt att själv bestämma över sitt liv.  

 

SSKF agerar under 1920-talet både som stödtrupp och pådrivare mot partiet. Agitationen 

handlade exempelvis om att värva medlemmar till partiet och vara partiets förlängda arm 

medan i andra frågor som fosterfördrivning, förvärvsarbete och atomfrågan var 

kvinnoförbundet kvinnornas representant mot partiet.      

 

Under 1950-talet är det lätt att se vem tidningen vänder sig till. Många artiklar behandlar 

husmödrarnas situation och minst lika många behandlar frågan om kvinnor på 

arbetsmarknaden. Socialdemokratiska kvinnoförbundet valde inte hemarbete eller 

förvärvsarbete utan ansåg att alla skulle få bestämma över sitt öde.  
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Under båda decennierna var det kvinnofrågor som dominerade. Abortfrågan diskuterades 

under båda perioderna likaså kvinnornas plats på arbetsmarknaden. Diskussionen såg inte 

likadan ut under båda perioden. Abortfrågan gick exempelvis från att handla om religion och 

rasbiologi till mera sakliga frågor som lagförslagen. Under båda decennierna var det 

emellertid viktigt med sexualundervisning.  

 

I viss utsträckning var kvinnoförbundet partiets förlängda arm gentemot kvinnorna. Tidningen 

upplyser exempelvis tydligt att partiet är emot kapitalismen som gör det svårt för 

arbetarfamiljer att skaffa bostad. Inför val uppmuntras kvinnorna att delta för att rätt parti ska 

vinna under båda decennierna. 

I andra fall arbetade kvinnoförbundet med att fungera som påtryckare för vissa frågor som 

exempelvis husmödrars rätt till läkarundersökning, abortfrågan eller atomvapenfrågan.          

 

Det går att urskilja en maktkamp om vad som skulle vara viktigast – kvinnofrågorna eller 

socialismen. Enligt kvinnoförbundets stadgar skulle SSKF bevaka frågor som blivit osynliga 

inom övriga grenar av den socialdemokratiska rörelsen nämligen frågor som särskilt berör 

kvinnornas, mödrarnas, barnens och hemmens intressen. Just av den anledningen såg 

socialdemokratiska kvinnoförbundet det som sin uppgift att föra fram dessa frågor. 

 

Som nämnts i inledningen kan socialdemokratiska kvinnoförbundets agerande inom politiken 

ses som en utmaning av genuskontraktet på politiken främst var förbehållet männen. I 

uppsatsen har det istället dragits en gräns för uttöjande av genuskontraktet till kvinnornas 

vinning först när kvinnoförbundet inte följde sina stadgar eller hamnade i polemik med resten 

eller delar av partiet.  

 

I uppsatsen var teorin om genuskontraktet användbar då den satte ramar för synen på 

kvinnoförbundet vilket underlättade synen på kvinnoförbundet som antigen en organisation 

som agerade inom endast sina egna områden eller en organisation som agerade inom områden 

som låg utanför det egna intresseområdet.   

 

Socialdemokratiska kvinnoförbundet sträckte på genuskontraktet i frågan om 

fosterfördrivning och abort under båda undersökta decennier då det fanns partimedlemmar 

med andra åsikter. Även i frågan om gifta kvinnors rätt till statstjänst utmanade 
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kvinnoförbundets medlemmar genuskontraktet då de inte lojalt underordnade sig manliga 

partikamraters åsikter utan kämpade för vad de trodde på.  

 

Den fråga där kvinnorna mest tydligt lämnade sitt område i genuskontraktet var i 

atomvapenfrågan. Denna försvarspolitiska fråga engagerade kvinnoförbundets medlemmar 

trots att den föll utanför kvinnoförbundets stadgar för inom vilka områden kvinnoförbundet 

skulle verka inom.   

 

I jämförelse med Ekstrands studie av 1930-talet handlade innehållet under 1920- och 1950-

talet i Morgonbris om samma ämnen: kvinnornas plats på arbetsmarknaden, sociala frågor 

och barn-, mödra- och hälsovård. Som nämnts ovan utgjorde atomvapenfrågan en fråga som 

inte ingick i kvinnornas särskilda intresseområde men det hindrare inte kvinnoförbundet från 

att ha bestämda åsikter om saken. Habermas teori om borgerlig offentlighet som Ekstrand 

använt sig av passade bra in på hennes studie då den fokuserade på utvecklingen av fri tid. I 

denna uppsats har teorin inte kunnat anpassas eftersom frågan aldrig kom upp i diskussion 

under 1920- och 1950-talet.     

 

I vidare forskning hade studien om socialdemokratiska kvinnoförbundets åsikter om 

atomvapenfrågan kunnat sättas i fokus för att utförligare undersöka bland annat varför 

kvinnoförbundet reagerade som de gjorde och gick i polemik mot resten av partiet.  Andra 

ämnen för framtida forskning skulle kunna vara en studie av kultursidorna i tidningen och en 

jämförelse av dessa genom tiden, även bilden av kvinnan skulle kunna undersökas med 

förändringen över tiden. Denna uppsats har bara skrapat på ytan innehållet i Morgonbris och 

socialdemokratiska kvinnoförbundets arbete. 
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