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Abstract 

The Swedish housewives view on domestic work and gainful employment in the 1930's 

During the 1930's in Sweden, at the same time as the country experienced a nativity crisis and 

a job crisis, the married women's right to gainful employment was under attack. A significant 

part of the governing people wanted women to stay at home and to only do the domestic 

work. But what did the women that were already working in this field, the housewives, think 

about this discussion? What were their standpoint? How did they see themselves in this 

context and what were their thoughts regarding their own work? These questions will this 

essay examine, by studying the member journal of the biggest and most important 

housewives’ organization in Sweden around this time, "Husmodersförbundet" (Housewives 

association). Previous research is lacking in this area and the purpose of this essay is to 

enlighten the reader in this particular field.  

 

By using a qualitative method, and by reading all the editions of the member journal, several 

key themes have arisen. With the gender theory of Yvonne Hirdman and the working theory 

of Hannah Arendt, interesting and new knowledge in this area has emerged through the 

survey. Unlike previous research, this essay proves that "Husmodersförbundet" took a stand 

for the married women's right to work as early as 1933. This essay also shows, by using 

Arendts theory along with the results of the survey, that wages was not the key factor to 

raising the status of domestic work. This conclusion has arisen after studying the housewives' 

view on unpaid farmer wives versus paid maids in the member journal and will be further 

discussed in this essay.  

 

Keywords: Housewife, domestic work, maid, women's right, gender. 

Nyckelord: Husmoder, Husmodersförbundet, husligt arbete, hembiträde, genus. 
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1. Inledning 

Den som ser ordet "kvinnokamp" framför sig tänker nog sällan i första hand på husmödrar. 

Fanns det ens en sådan kamp? Ja, jag skulle vilja hävda det och med denna uppsats ska jag 

visa vilka former den tog i 1930-talets Sverige. Det var en kvinnokamp för husmödrar, en 

kamp för det husliga arbetet (som utfördes av kvinnor), och en kamp för kommande 

generationer. Om kampen sedan var missriktad, sett med ett genusperspektiv, ska också tas 

upp på följande sidor. 

 

Varför är studien förlagd till 1930-talet? Skälen är flera. Om det var på 1960-talet som 

kvinnor på allvar började att etablera sig på arbetsmarknaden, så skedde själva "upptakten" 

enligt min mening på trettiotalet. Under detta decennium var den gifta kvinnans rätt till 

förvärvsarbete under attack och kvinnor beskylldes för den stora arbetslösheten. Många 

politiker, inte minst i ljuset av den rådande befolkningskrisen, tyckte att de förvärvsarbetande 

kvinnorna skulle hålla sig hemma och ägna sig åt hushållet. Åtminstone vid ingående av 

äktenskap. Avgörandet i denna fråga, om den gifta kvinnans rätt till arbete, balanserade på en 

tunn tråd under decenniet och varje röst åt endera håll var väsentlig.  Här tvingades även 

Husmodersförbundet ta ställning och denna uppsats ska visa hur förbundets företrädare 

agerade i ärendet. 

 

Tyngdpunkten ligger emellertid på husmödrarna själva och deras husliga arbete. 

Husmodersförbundet (SHR), den organisation som flest husmödrar anslöt sig till, ville att 

husmodersrollen skulle få yrkesstatus och ses som ett arbete bland andra, avlönade arbeten. I 

detta avseende vill jag skapa en förståelse på husmödrarnas syn på sig själva, som 

yrkeskvinnor och på det husliga arbete som de själva och även förvärvsarbetande kvinnor 

utövade. Särskilt intressant blir det när hembiträden, alltså förvärvsarbetande kvinnor som 

ägnar sig åt husligt arbete, blandas in i leken.  

 

Undersökningen utgår från samtliga nummer av Husmodersförbundets medlemsblad åren 

1930–1939. Med hjälp av Yvonne Hirdman respektive Hannah Arendts teorier hoppas jag 

kunna bidra med ny kunskap om de svenska husmödrarna och belysa denna del av svensk 

kvinnohistoria som fått alldeles för lite utrymme i forskningen genom åren.  
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2. Syfte 
I denna uppsats undersöks organisationstidskriften Husmodersförbundets medlemsblad för att 

se hur SHR ställde sig i samhällsdebatten gällande kvinnorollen under 1930-talet. Fokus i 

detta avseende ligger på arbete och på förbundets syn på husmodern i förhållande till den 

förvärvsarbetande kvinnan. Med hjälp av ett genusperspektiv hoppas jag kunna belysa hur 

olika normer var rådande under denna tid och på vilka sätt de eventuellt ifrågasattes i 

tidskriften. I undersökningen är arbete och yrkesroller i centrum och här tillämpas Hannah 

Arendts teorier för att få förståelse för SHR:s positionering i diskussionerna.  

 

2.1. Frågeställningar 

• Hur är synen i Medlemsbladet på husmodern och hennes arbete inom hemmet under 

1930-talet? 

• Hur förhåller sig SHR till den förvärvsarbetande kvinnan? 

• På vilket sätt förändras förhållningssättet till yrkeskvinnor över decenniet? 

2.3 Disposition 

Sedan syftet med uppsatsen och dess frågeställningar presenterats, följer närmast den valda 

teoretiska ingången för undersökningen och dess metod. Därnäst följer en presentation av det 

källmaterial som undersöks och en källkritisk del. Följande avsnitt handlar om forskningsläget 

och genom en historisk bakgrund kan undersökningen placeras i en samhällelig kontext. 

Sedan kommer undersökningen, som är indelad i två underliggande teman, innan uppsatsen 

avrundas med en avslutande diskussion. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
3.1 Hirdmans genussystem 

Undersökningen vilar på två teoretiska utgångspunkter. Den första utgår från Yvonne 

Hirdmans teorier om genussystemet och "husmoderskontraktet". Dessa teorier är minst sagt 

välanvända i diverse uppsatser och arbeten, men sällan har det väl varit mer passande att 

pröva Hirdmans teorier om husmoderskontraktet på 1930-talet i en undersökning som handlar 

just om husmödrar på 1930-talet.  

 

Hirdmans teorier om genussystemet handlar i korta drag om att genus, alltså de uppfattningar 

och normer som tillskrivs kvinnor och män, är förutsättningen för andra sociala ordningar. 

Genussystemet är uppbyggt av särskilda strukturer, eller logiker om man så vill, som alltid 

utgår från två faktorer. Den ena kretsar kring särhållandet av manligt och kvinnligt och den 

andra handlar om hierarkin - där det manliga alltid är normen som det kvinnliga jämförs med. 

Dessa två faktorer är beroende av varandra och det är med denna åtskillnad som den manliga 

normen legitimeras och det kvinnliga underordnas.1 

 

Dessa maktformande mönster skapas och reproduceras genom kulturell överlagring, social 

integration och socialisering. Det är på dessa tre nivåer som ett genuskontrakt mellan det 

manliga och kvinnliga utformas. Genuskontrakt är inget beständigt utan utformas i varje 

samhälle och tidsperiod baserat på genussystemet. För varje ny era/kontrakt skapas nya 

mönster av hierarkier och maktstrukturer byggda på föreställningar om män och kvinnor, 

arbetsdelning och liknande.  Samtidigt omförhandlas kontrakten hela tiden när män och 

kvinnor utövar olika former av maktstrategier för att flytta gränserna.2 

 

Under 1930-talet i Sverige menar Hirdman att ett husmoderskontrakt var gällande.  Mannen i 

hushållet skulle vara familjeförsörjare och kvinnan, oavsett om hon förvärvsarbetade eller ej, 

skulle sköta om hemmet och familjen. Kvinnan var kopplad till den privata sfären medan 

mannen tillhörde den offentliga. Gränserna för husmoderskontraktet var flytande och 

förändrades under 1930-talet. Sedan kvinnorna fått relativt jämlika politiska villkor sett till 

valbarhet och rösträtt och även gällande utbildning, förflyttades "underordningens motor" till 

arbetsmarknaden. Detta kom särskilt att utmärka sig i debatten om gifta kvinnors rätt till 

 
1 Yvonne Hirdman, Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1988, s. 51.  
2 Hirdman, 1988, s. 53f.  
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arbete, som denna undersökning till stor del kretsar kring. Hirdman menar att kvinnorna under 

denna tid inte motsatte sig kontraktet om att arbetsmarknaden var männens domän - de 

ifrågasatte istället de män som inte kunde uppfylla sin del. I fall männen blev sjuka, arbetslösa 

eller söp för mycket hade ju de gifta kvinnorna inget annat val än att arbeta, argumenterade 

man. Än oftare, menar Hirdman, diskuterades konflikten emellertid som om den vore en ren 

kvinnofråga, där olika grupper av kvinnor ställdes mot varandra. De ogifta mot de gifta, de 

yrkesarbetande mot de hemarbetande husmödrarna.3  

 

Samtidigt rådde en befolkningskris och för att få kvinnor att föda fler barn satsades mer på 

kvinnorna huvudsakliga arbetsplats, hemmen, i form av rationalisering. För de kvinnor som 

födde barn väntade också olika former av statliga bidrag. Hirdman menar här att männen 

tilläts ta hand om arbetsmarknaden och i förlängningen politiken, medan kvinnor lockades 

tillbaka till hemmen.4 

 

I undersökningen kommer Hirdmans teorier om genussystemet att prövas, det vill säga att se 

hur Husmodersförbundet eventuellt befäste särhållandet av män och kvinnor på 

arbetsmarknaden och hur den manliga normen om arbete eventuellt legitimerades. På samma 

gång vill jag se hur Medlemsbladet eventuellt bidrog till att motverka denna ordning. Samma 

sak gäller för husmoderskontraktet, hur Medlemsbladet såg till att cementera 1930-talets 

genuskontrakt och å andra sidan på vilka sätt tidskriftens skribenter ifrågasatte rådande 

gränsdragningar.  

 
3.2. Arendts arbetsteorier 

En betydande del av undersökningen handlar om arbete och synen på arbete hos olika 

grupper. Inte minst framkommer en diskrepans i det undersökta materialet mellan synen på 

förvärvsarbete och husligt arbete. I detta avseende vill jag analysera materialet utifrån Hannah 

Arendts teorier i Människans Villkor: Vita Activa om arbete som mänsklig aktivitet.  

 

Boken är Arendts kanske mest kända verk och är skriven på ett existentiellt plan om 

människans villkor som en mänsklig varelse. Arendt menar att det finns tre kategorier, eller 

tre praktiska verksamheter om man så vill, som är fundamentala för människan: Arbete, 

 
3 Yvonne Hirdman, "Genussystemet", Demokrati och makt i Sverige, S.O.U. 1990:44, s. 83ff. 
4 Hirdman, "Genussystemet", s. 86f. 
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tillverkning och handlande.5 Arbetet är i Arendts mening en aktivitet och process i den privata 

sfären som inte mynnar ut i något gripbart eller konkret, och som i sådana fall konsumeras 

relativt omgående. Den får sin mening i själva arbetet, produktionen, och inte av vad som 

produceras. Det är inte meningslöst, eftersom det är livsnödvändigt och bidrar till 

produktiviteten i det stora hela, men är också något som alltid graderats lågt. Om det var 

slavar som utförde denna aktivitet under antiken, så är det tjänstefolk och andra som arbetat 

inom hushållet som utfört aktiviteten i modern tid.6 

 

Det kan jämföras med hennes definition av tillverkning, som är ett slags mänskligt verkande, 

inte lika naturligt som arbete utan något som skapar en artificiell värld av ting. Till skillnad 

från arbetet har också tillverkningen en bestämd början och ett förutsägbart slut.  

Själva handlandet är det som sker i offentligheten, utan inblandade ting, och grunden för detta 

är pluralitet. Det handlar om människors interaktion och är förutsättningen för allt politiskt 

liv.7 

 

Dessa tre kategorier utgör "vita activa", mänskliga aktiviteter, och i boken går Arendt igenom 

hur synen varit på "vita activa" varit från antiken till efterkrigstidens Europa (boken är skriven 

1958). En av hennes slutsatser är att levnadssättet "vita contemplativa", som utgör 

människans intellektuella förmågor som omdöme och vilja, i modern tid fått stå tillbaka för 

"vita activa" och särskilt kategorin arbetet. Det är i modern tid som arbetet fått ett egenvärde i 

sig genom att teoretiker som Karl Marx upplyft detta som något eftersträvansvärt. Arendt 

menar dock att det är nödvändigt att göra en åtskillnad mellan just arbete och tillverkning, 

något som Marx inte gjorde.8  

 

Det är i denna teorivärld som jag vill försöka placera in husmodern. Hur positionerade hon sig 

i förhållande till den förvärvsarbetande kvinnan? Och i en tid när allt fler definierade sig 

utifrån sitt yrke, hur såg husmodern på sitt husliga arbete och sin yrkesroll? Hur kan man 

förstå husmodern under 1930-talet utifrån Arendts teorier?  

 

 

 
5 Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa, (Göteborg: Daidalos, 1998) s. 33. 
6 Arendt, 1998, s. 126ff. 
7 Arendt, 1998, s. 33ff. 
8 Arendt, 1998, s. 141ff. 
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4. Metod 

Den vetenskapliga undersökningen är gjord med en kvalitativ ansats. Källmaterialet består av 

Medlemsbladet åren 1930–1939 och samtliga utgåvor, 120 till antalet, har studerats. Varje 

artikel har inte lästs igenom från början till slut, men de texter som kan kopplas till 

arbetsfrågan finns högst sannolikt med i grundurvalet för analysen. Runt hundra artiklar har 

genom den kvalitativa metoden valts ut för analys och av dessa har ett trettiotal citerats. 

Genom arbetet har olika teman utkristalliserat sig och de två som ansetts vara mest bärande 

för undersökningen har valts ut.  

 

Själva analysmodellen utgår från den som Mikael Hjerm, Simon Lindgren, och Marco 

Nilsson presenterat i Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Det är en variant som 

närmast liknar det som internationellt beskrivs som "the constant comparativ method". I korta 

drag går den ut på att forskaren, med valda teorier och tidigare forskning i bakhuvudet, hela 

tiden jämför behandlade texter i källmaterialet med de nya som tillkommer under arbetets 

gång.9  

 

Det första steget, reduktion av data, rör sig om själva kodningen. I detta avseende gäller det 

att hitta mönster i sitt material och att koka ner det till något mer hanterbart, till preliminära 

koder som senare kan utveckla sig till sina teman. 10 Författarna till den valda metodboken 

rekommenderar datadriven kodning, att man tar sig an materialet med ett öppet sinne och låter 

koderna utforma sig relativt fritt utifrån läsningen och inte från ett förutbestämt 

kodningsschema.11 I mitt metodarbete var den enda grundförutsättningen att materialet skulle 

handla om arbete i någon form och några koder som formulerades längs med min 

undersökning är "yrkeskvinna", "husmodersrollen", "arbete", "hembiträdesfrågan" och 

"generation".  

 

Det andra steget, tematiseringen, syftar till presentationen av de data man fått fram. Här gäller  

först att sortera sina koder och sätta dem i relation till varandra. Därnäst handlar det om att 

hitta mönster bland de koder man fått fram, dels i förhållande till frågeställning och teori, dels 

utifrån den kunskap man fått om materialet.12 Dessa övergripande mönster blir själva 

 
9 Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (Malmö: Gleerup 2014), s. 
33.  
10 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 45ff. 
11 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 50. 
12 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 40. 
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tematiseringen. I min undersökning utkristalliserade sig två teman, "Likställandet av arbete 

och strävan efter gemensamhet" och "Hembiträdesfrågan".   

 

Det sista steget, slutsatser och verifiering, kretsar kring att förklara sina utvalda teman och 

analysera dessa, för att i förlängningen kunna besvara sina uppsatta frågeställningar. Vidare är 

det nödvändigt att verifiera sin forskning. Författarna till Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys menar att det är poänglöst att använda sig av de kriterier som 

brukar gälla för kvantitativ forskning så som validitet, reliabilitet och objektivitet. I stället 

behöver man titta på andra grunder och ett sätt att kvalitetsbedöma sin uppsats är att utgå från 

Kathy Charmaz bedömningsgrunder. Det är grunder som är formulerade i frågor i fyra 

kategorier. Dessa är trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet.13   

 

4.1 Avgränsningar och urval 

Undersökningen är begränsad till 1930-talet av flera skäl. Det var under denna tid som 

yrkeskvinnan var som allra mest omdiskuterad, både i den offentliga debatten och i 

Husmodersförbundets medlemsorgan. Det var också på 1930-talet, eller från 1929 om man 

ska vara exakt, som Medlemsbladet blev en viktig faktor att räkna med för 

Husmodersförbundet. Det var först då som tidskriften utkom till samtliga medlemmar och i 

samma skede femdubblades upplagan. En betydande del av det utvalda materialet är skrivet 

av Eleonor Lilliehöök, som var ordförande för Husmodersförbundet (SHR) under den för 

undersökningen aktuella perioden. Dessa artiklar är mestadels ledare eller opinionsartiklar 

som synts på de första sidorna i publikationen. Övrigt material till undersökningen är skrivet 

av medlemmar i SHR eller utomstående kvinnor, gemensamt är att de skrivit texter som 

Medlemsbladet står bakom och därför kvalificerar sig för undersökningen.  

 

5. Källmaterial 

Husmodersförbundets Medlemsblad, eller kort och gott Medlemsbladet, såg dagens ljus 1926 

och tidskriften utkom till de medlemmar som valt att prenumerera på den. Antalet 

prenumeranter under premiäråret var 2059 stycken. Från och med år 1929 ingick tidskriften i 

medlemsavgiften och således fick samtliga medlemmar ta del av publikationen.14 År 1930 

 
13 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 81ff. 
14 Ingrid Lundh, De första 25 åren: Husmodersförbundet 1919-1944, (Stockholm: V Pettersson, 1944), s. 77. 



 11 

trycktes Medlemsbladet upp i 10.000 exemplar och upplagan kom successivt att öka under 

decenniet i takt med att medlemsantalet steg. År 1939 var upplagan 22.700.15  

 

Medlemsbladet kom ut tolv gånger om året under perioden för undersökningen och vanligtvis 

handlade det om 16- eller 20-sidiga nummer. En typisk utgåva för den aktuella perioden 

inleds med en ledare signerad förbundets ordförande. Därefter följer några sidor med artiklar 

som kan tänkas intressera eller beröra målgruppen. Det kan handla om alltifrån husmoderns 

roll, gemensamma måltidstimmar, hushållning till barnuppfostran och sexualfrågor. En del 

texter är tänkta att väcka opinion medan andra snarare är mer upplysande eller informerande. 

Vidare finns det allt som oftast insändartexter, artiklar om förbundsarbetet, samt rapporter 

från länsförbund respektive husmodersföreningar.  

 

Vid årsberättelsen för år 1929 skrev förbundet följande om Medlemsbladets funktion:  
"Vid redigeringen av tidskriften har städse beaktats, att dess främsta uppgift är att vara förbundets organ, där 

de uppgifter och riktlinjer, som förbundet går in för, utvecklas och belysas. Genom att tidskriften utgår till 

varje föreningsmedlem, kunna dessa förbundets huvuduppgifter följas av alla medlemmar i föreningarna och 

borde härigenom en samfälld planmässighet i arbetet befordras. Genom att uppta och utveckla förslag och 

diskussionsämnen från landsmötena medverkar tidskriften till dessas genomförande".16 

 

5.1 Källkritik 

Jag vill i detta avsnitt klargöra källans relevans i förhållande till min frågeställning. Det 

viktiga blir i detta avseende att styrka Medlemsbladets vikt för Husmodersförbundet och dess 

medlemmar. Klart är att samtliga medlemmar i SHR nåddes av Medlemsbladet från 1929 och 

framåt och att tidskriften dessutom spreds till andra målgrupper för propaganda. SHR 

framhåller själva vikten av Medlemsbladet vid ett flertal tillfällen, både för en inre och yttre 

målgrupp. I majnumret från år 1932 går det att läsa följande: 

"Förbundets tidskrift har utgått till samtliga medlemmar och tryckts i 10.500 ex, varav en del utgått i 

propagandasyfte. (...) Tidskriften strävar att vara föreningarna till stöd och hjälp i deras arbete och 

förmedla de erfarenheter och goda uppslag, som göres inom förbundet. Slutligen har tidskriften har hittills 

varit det verksammaste medlet, varigenom förbundet genom ledningen kunnat göra propaganda utåt för 

sina idéer.17 

 
15 Lundh, 1944, s. 80. 
16 Lundh, 1944, s. 78.  
17 Redaktionellt material, Medlemsbladet, nr 5, 1932, s. 7. 
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Ett av problemen med att använda Medlemsbladet som huvudkälla är att tidskriftens 

skribenter tillskrivs en särskild betydelse för vad förbundet "tycker" i vissa frågor. Det är 

visserligen allt som oftast framträdande personer inom förbundet som står för textmaterialet, 

men det kan vara svårt att veta i vilken mån medlemmarna ställer sig bakom det som skrivs. 

Kanske hade förbundsledningen andra intressen än sina medlemmar och lade för stor vikt vid 

vissa frågor i Medlemsbladet. Däremot är det otvivelaktigt att ordförande Eleonor Lilliehöök 

hade medlemmarnas förtroende under den för undersökningen aktuella perioden och att SHR 

själva såg tidskriften som sitt främsta vapen att nå ut till sina medlemmar och utomstående. 

Även Renée Frangeur tillstår i sin avhandling Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? att 

Medlemsbladet generellt följde förbundets huvudlinje.18   

 

6. Centrala begrepp 

Husmoder: Denna studie kretsar kring husmödrar och den intresseorganisation som tusentals 

husmödrar anslöt sig till, Husmodersförbundet. Här kan det vara värt att klargöra vad en 

husmoder faktiskt är, eller var. I en statlig utredning från 1942 beskrivs en husmoder enligt 

följande: "Med husmoder synes i förevarande sammanhang böra förstås varje kvinna, som 

sköter ett hem, bestående - utom henne själv - av minst en person."19 

Undersökningen handlar till stor del om distinktionen mellan de förvärvsarbetande kvinnorna 

och husmödrarna, men i detta avseende ska man komma ihåg att dessa två grupper ibland 

också korrelerade. Många förvärvsarbetande kvinnor var också husmödrar och en del 

husmödrar, särskilt lanthushållshustrur som drev lantbruk med sin familj, förvärvsarbetade.  

Hembiträde: Det andra temat i undersökningen handlar om husmoderns syn på hembiträdet, 

som ju var en förvärvsarbetande kvinna och i denna roll ägnade sig åt husligt arbete. De 

hembiträden som åsyftas i undersökningen är de som arbetade inom privathushåll och inte 

storhushåll. Vidare är det värt att poängtera vad ett hembiträde var under denna tid. Begreppet 

hembiträde lanserades i Sverige på 1920-talet för att höja yrkets anseende och ersatte 

beteckningarna piga, tjänarinna och jungfru. Hembiträdet var underordnad husmodern i 

hemmet och skötte de uppgifter hon blev ålagd, vare sig det handlade om matlagning eller 

barnpassning.20 De flesta hembiträden var unga och ogifta, och yrket var ett så kallat 

 
18 Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens 
Sverige, (Lund: Arkiv, 1998), s. 119. 
19 SOU 1942: 19, "Betänkande med utredning och förslag angående semestrar för husmödrar", s. 15.   
20 Kerstin Mattsson, Från tjänstehjon till hembiträde: en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946 (Uppsala: 
Univ. 1978), s. 12. 
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genomgångsyrke.21 År 1930, när undersökningen tar sin början, utgjorde antalet husligt 

anställda i Sverige en fjärdedel av alla förvärvsarbetande kvinnor.22  

Husligt arbete: Nationalencyklopedin definierar husligt arbete utifrån lagen om arbetstid och 

skriver: "Sådant arbete som arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll, dock inte om 

arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj".23 Här avses arbete i förhållande till lön 

och avtal. I denna studie, likt andra, är begreppet husligt arbete mer omfattande. Husligt 

arbete är här det jobb som utförs i hemmet oavsett vem som gör det. 

 

7. Tidigare forskning 

Uppsatsen lutar sig mot, och ibland tar spjärn mot, följande forskningsresultat. Dessa 

fokuserar inte nödvändigtvis på SHR och husmodersrollen, men rör sig i samma 

ämnesområde som min uppsats. De innehåller också intressanta slutsatser som är relevanta för 

min uppsats.  

 

Renée Frangeurs avhandling Yrkeskvinna eller makens tjänarinna. Striden om yrkesrätten för 

gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige från 1998 ligger nära mitt första tema i 

undersökningen. Historikern Frangeur har i sin avhandling studerat hur den offentliga 

debatten såg ut kring de gifta kvinnorna och deras rätt till arbete, hur arbetssituationen såg ut 

för denna grupp och hur olika aktörer agerade i frågan under mellankrigstiden i Sverige. Hon 

har undersökt frågan på bred front, undersökt riksdagsdebatter, analyserat för- och 

motargument i frågan, samt gått igenom åsikterna och strategierna i frågan hos ett flertal 

aktörer. En av aktörerna som behandlas, om än inte lika djupgående som i min uppsats, är 

Husmodersförbundet och dess medlemsblad. 

 

Frangeur definierar Husmodersförbundet som en folkrörelse och hävdar att medlemsbasen på 

1930-talet bestod av arbetararistokratins fruar och andra gifta kvinnor från lägre 

mellanskikt.24 Hon menar vidare att Lilliehöök hade en dominerande ställning i rörelsen, 

vilket gör att mitt eget urval (med många av Lilliehööks ledare) känns än starkare. Hon 

skriver även att Medlemsbladet inte tog ställning för eller emot kvinnors rätt till arbete under 

1920-talet eller kommenterade diskussionen som fördes under decenniet.25 Detta stärker min 

 
21 Mattsson, 1978, s. 26. 
22 Mattsson, 1978, s. 23. 
23 Husligt arbete Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/husligt-arbete (hämtad 2019-12-29) 
24 Frangeur, 1998, s. 118f. 
25 Frangeur, 1998, s. 131. 
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egen övertygelse om att min valda period, 1930-talet, för undersökningen är den rätta. Under 

1930-talet skulle nämligen arbetsfrågan bli aktuell även för SHR. Författaren diskuterar hur 

SHR och andra kvinnoorganisationer och tidskrifter tog upp frågan och även sökte samarbete 

i den. Frangeur hävdar dock att det skulle dröja till 1935 innan SHR tydligt tog ställning för 

gifta kvinnors rätt till förvärvsarbete och att detta skedde i samband med befolkningsfrågan.26 

Denna uppfattning känns något tveksam och kommer att diskuteras i min undersökning.  

 

Britta Lövgren presenterade år 1993 sin avhandling Hemarbete som politik. 

Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930–40-talen, och tillkomsten av Hemmens 

Forskningsinstitut27. Studien ger en förståelse till husmödrarnas levnadssituation under denna 

tid och även samhällets syn på arbetande kvinnor. I boken diskuterar hon varför hemarbetet 

blev en politisk fråga under mellankrigstiden och motiven bakom. Grundandet av Hemmens 

Forskningsinstitut 1944 utgör här ett exempel på hur hemarbetet blev politiserat. Lövgren 

visar vidare på statistik gällande kvinnornas del i arbetskraften och hur arbetspolitiken 

förändrades under 1930- och 1940-talet. Studien är indelad i tre nivåer och kretsar kring hur 

debatten kring kvinnans uppgift i samhället såg ut på riksdagsnivå, föreningsnivå och på 

individnivå. Lövgren har inkluderat Husmodersförbundet i sin studie om debatten på 

föreningsnivå och skriver om hur SHR ville rationalisera hemarbetet och höja hemarbetets 

status.28 Författarens omfattande studie utgör en stabil grund för min undersökning, där jag 

hoppas kunna tillföra ytterligare en nivå. Medan Lövgren bara i korthet går in på SHR, är 

målet att min undersökning ska erbjuda en fördjupning i SHR:s syn på kvinnorollen under 

1930-talet.  

 

"Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960"29 av Karin Carlsson 

ger en inblick i hem- och omsorgsarbetets status under mitten av 1900-talet. Undersökningen 

kretsar kring de hemvårdarinnor som fungerade som statlig social hemhjälp under mitten av 

1900-talet. Statens försök med hemvårdarinnor var ett sätt att höja statusen för det husliga 

arbetet och Carlsson drar intressanta slutsatser om varför detta i slutändan misslyckades. 

 
26 Frangeur, 1998, s. 212. 
27 Britta Lövgren, Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens 

Forskningsinstitut, (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1993). 
28 Lövgren, 1993, s. 77. 
29 Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960, (Lund: Nordic Academic Press, 
2013). 
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Dessa slutsatser kommer att jämföras med mina för husmödrarnas och hembiträdenas 

yrkesstatus i undersökningens andra tema. 

 

Socialantropologen Hilde Danielsen skriver om dubbelarbetande husmödrar i den norska 

vetenskapliga artikeln "Husmor og lønsarbeidar 1940 - 1960" i Arbeiderhistorie från 200130.  

Undersökningen kretsar kring arbetsdelning och om det dubbelarbete (förvärvsarbete och 

hemarbete) som en del husmödrar utförde. Danielsen använder sig av ett genusperspektiv och 

kommer till slutsatsen att det blir en obalans i kärnfamiljen om mannen tjänar alla pengar och 

dessutom har ett högre värderat arbete än sin fru. Denna konklusion kommer att diskuteras i 

undersökningens andra tema. 

 

Slutligen har Kerstin Mattssons Från tjänstehjon till hembiträde: en kvinnlig låglönegrupp i 

den fackliga kampen 1903–1946 från 1978 kommit till användning i denna uppsats. Mattsson 

har studerat utvecklingen av hembiträdesyrket och kan i avhandlingen redogöra för hur 

hembiträden såg på det husliga arbetet och på dess status. Dessa resultat är intressanta att 

jämföra med undersökningens andra tema, som alltså kretsar kring husmoderns syn på 

hembiträdet och det husliga arbetet.  

 

7.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Renée Frangeur diskuterar i sin avhandling om hur SHR ställde sig kring förvärvsarbetande 

kvinnor under 1930-talet. Denna uppsats kommer att erbjuda en fördjupning i denna fråga och 

dessutom ifrågasätta en av hennes ståndpunkter. Britta Lövgrens avhandling fokuserar på 

hemarbete och varför detta blev politiserat under 1930- och 1940-talet. Hennes studie har 

främst använts som ett underlag inför min undersökning och målet är också att i denna 

uppsats ge en större inblick till husmödrarnas syn på kvinnorollen och hemarbete. Karin 

Carlssons har dragit slutsatser om det husliga arbetets status utifrån hemvårdarinnekåren 

under 1940-talet och hennes resultat kommer att jämföras med mina i undersökningens andra 

tema. Detsamma gäller för Kerstin Mattssons resultat gällande hembiträdens syn på det 

husliga arbetets status. Slutligen kommer Hilde Danielsens slutsatser om familjefaderns 

arbete och lön i förhållande till husmodern att diskuteras i undersökningens andra tema.  

 

 
30 Hilde Danielsen, "Husmor og lönsarbeidar" i Arbeiderhistorie 2001, s. 26-41. 
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8. Historisk bakgrund 

För att förstå hur Husmodersförbundet resonerade i sitt medlemsblad, behöver man också se 

den samhälleliga kontext och de politiska ramar som medlemmarna verkade inom. I detta 

avsnitt kommer jag att belysa kvinnans ställning i samhället under perioden för 

undersökningen, hennes möjligheter att påverka politiken, samt redogöra för 

Husmodersförbundets roll i detta sammanhang.  

 
8.1. Kvinnans ställning under mellankrigstiden i Sverige 

Under mellankrigstiden i Sverige skedde flera viktiga politiska reformer för landets kvinnor, 

men även motgångar och hårdnackat motstånd från folkvalda. Den kvinnliga rösträtten år 

1919 följdes av flera betydande riksdagsbeslut som stärkte kvinnans ställning. År 1921 

bestämde riksdagen att gifta kvinnor per automatik skulle bli myndiga vid 21 och samma år 

kom en ny giftermålsbalk som likställde make och hustru enligt lag. År 1923 antogs 

behörighetslagen där kvinnor gavs tillträde till statliga ämbeten och 1927 fick de även rätt till 

tjänst vid de statliga läroverken.31 År 1939, efter att en kvinnoarbetskommitté utrett frågan, 

förbjöds arbetsgivare att avskeda kvinnor vid giftermål.32  

 

Kvinnans roll i samhället blev starkt omdiskuterad i Sverige under 1930-talet, vilket bland 

annat kan ses i ljuset av den arbetsmarknadskris som präglade landet under denna tid. I 

riksdagen ifrågasattes gifta kvinnors rätt till att arbeta och andelen kvinnliga arbetare 

minskade från 34 till 27 procent. Britta Lövgren hävdar i sin avhandling Hemarbete som 

politik att kvinnor ofta fick skulden för den stigande arbetslösheten i landet.33  

 

Samtidigt led Sverige av en befolkningskris och år 1934 hade landet världens lägsta nativitet. 

På landsbygden nådde avfolkningen nya höjder och det var i synnerhet kvinnor som lämnade 

landsorten för staden. Även i denna kris och kopplat till arbetsmarknadskrisen hamnade 

kvinnans roll i fokus. Lövgren konstaterar i sin avhandling: "Genom att befolkningskrisen 

uppmärksammades synliggjordes kvinnan och konflikten mellan hennes uppgift som 

barnaföderska och arbetskraft, mellan hemarbete och förvärvsarbete."34 

 

 
31 Kjell Östberg, Efter Rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, (Eslöv: B. Östlings bokförl. 
Symposion, 1997), s. 10. 
32 Lövgren, 1993, s. 19.  
33 Lövgren, 1993, s. 19f. 
34 Lövgren, 1993, 17f. 
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Befolkningskrisen krävde åtgärder av den socialdemokratiska regeringen, som svarade med 

socialpolitiska åtgärder och började skapa det som senare skulle kallas för det svenska 

folkhemmet. På 1930-talet kom reformer som arbetslöshetsförsäkring, mödrahjälp, 

folkpension och semesterlagen. Kvinnor var ett viktigt mål för den nya familjepolitiken och 

genom olika reformer ville regeringen uppmuntra kvinnor till ett större barnafödande. 

Hemmet och dess status fick i detta avseende en väsentlig roll.35  

 

Många husmödrar, särskilt de på landsbygden, led av tunga arbetsbördor och flera satsningar 

gjordes mot denna grupp. Det handlade om huslig utbildning, rationalisering för att förenkla 

hemarbetet, och försök till lösningar på hembiträdesbristen. Politikerna var måna om att höja 

hemmets status, inte minst för barnafödandets skull men också för att hålla kvinnorna hemma 

och borta från arbetsmarknaden.36   

 

Hemarbetsfrågan blev ett centralt tema i de offentliga diskussionerna under 1930-talet. I 

början av 1930-talet ville politiker att yrkeskvinnorna skulle återvända till hemmen och lämna 

plats för de arbetslösa männen. De borgerliga partierna fasthöll denna ståndpunkt genom 

decenniet, medan Socialdemokraterna ändrade åsikt mot slutet av 1930-talet och menade att 

kvinnor skulle få välja yrke själva.37  

 

8.2. Kvinnors politiska engagemang under mellankrigstiden i Sverige 

Vilka utsikter hade då kvinnorna att förändra sin ställning i samhället under mellankrigstiden? 

Efter en lång kamp fick kvinnor rösträtt år 1919 men det skulle dröja länge innan männen 

tillät kvinnorna att träda in i de politiska finrummen på allvar. I riksdagsvalet år 1921 valdes 

enbart fyra kvinnor in i andra kammaren och andelen kvinnliga riksdagsledamöter under 

1920-talet var mellan 1,1 och 2,6 procent. Representationen av kvinnor i kommunfullmäktige 

och landsting var också mycket låg under denna tid.38 

 

Kjell Östberg har i sin bok Efter Rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska 

genombrottet visat på hur de politiska partierna diskriminerade och utestängde kvinnor 

systematiskt under denna tid. Bland annat använde man det låga valdeltagandet bland kvinnor 

som ett politiskt slagträ. Etablissemanget (männen) förklarade det låga valdeltagandet med att 

 
35 Lövgren, 1993, s. 22f.  
36 Lövgren, 1993, s. 53ff. 
37 Lövgren, 1993, s. 54f. 
38 Lövgren, 1993, s. 15. 
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kvinnor i regel hade ett litet ett lågt politiskt intresse eller bara var okunniga.39 Att kvinnor 

under denna tid hade väldigt få kvinnliga kandidater att rösta på, var inget man reflekterade 

över. Uppfattningen om att kvinnor inte hörde hemma i politiken var gemensam över hela 

färgskalan. Borgerliga kvinnor som varit framträdande i rösträttskampen och arbetarkvinnor 

som bemärkt sig vid hungerdemonstrationerna fick alla se sig undanträngda av sina respektive 

partier.40  

 

I stället tog kvinnorörelsen andra riktningar och vägen in till inflytande blev olika 

kvinnoförbund, fackliga organisationer samt intresseföreningar som ofta arbetade med typiska 

"kvinnofrågor". Många av dessa bildades kort efter att kvinnor fått rösträtt och det har 

givetvis sina förklaringar. Som Östberg poängterar i sin bok: "Först när kvinnor var värdefulla 

som väljare gav männen sin välsignelse till separata kvinnoorganisationer".41 

Kvinnoförbunden fungerade delvis som stödtrupper för sina respektive huvudpartier, men 

också som påtryckare och opinionsbildare i olika kvinnofrågor. Dessutom gav förbunden och 

olika organisationer en möjlighet för kvinnor att utmana och angripa männen på den politiska 

scenen.42 Även intresseföreningar, som till exempel Husmodersförbundet, verkade politiskt 

menar Lövgren i sin avhandling: "Dessa föreningar fångade upp, formulerade och framförde 

politiska krav. De blev ett sätt för kvinnorna att utanför de politiska församlingarna göra sina 

stämmor hörda i politiken."43.  Föreningarna ställde krav i tidningsartiklar, skrivelser, möten, 

utställningar och inte minst genom att fungera som remissinstanser.44 De blev en politisk 

faktor att räkna med i mellankrigstidens Sverige och engagerade tusentals kvinnor. En av de 

största och mest inflytelserika under denna tid var föremålet för denna studie, 

Husmodersförbundet.  

 

8.3 Husmodersförbundet 

Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund (SHR), eller Husmodersförbundet om man så 

vill, har sina rötter i krisåren under första världskriget. I tider av ransonering bildades många 

husmodersföreningar runt om landet och år 1919 tog ledande kvinnor från 

Folkhushållningskommissionens Kvinnoråd initiativ att samla dessa föreningar under ett och 

samma paraply. Dels ville initiativtagarna ta till vara på det intresse för hushållsfrågor som 

 
39 Östberg, 1997, s. 77f. 
40 Östberg, 1997, s.97.  
41 Östberg, 1997, s. 37. 
42 Östberg, 1997, s. 66. 
43 Lövgren, 1993, s. 15f.  
44 Lövgren, 1993, s. 88.  
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var rådande, dels ville man lyfta kvinnogärningen i hemmet och utöka samarbetet kvinnor 

emellan.45 Redan under sitt första år yrkade förbundet på att husmodersrollen skulle få 

yrkesmässig status.46 I Husmodersförbundets egna redogörelse över sin verksamhet påpekar 

författaren tillika styrelseledamoten Ingrid Lundh hur statusen var för landets husmödrar vid 

denna tid:  

Aktningen för husmodersyrket, världens äldsta kvinnoyrke, höll på att uppluckras, inte minst i kvinnornas 

egna kretsar. Hos stat och samhälle hade det inga förespråkare, husmödrarna själva arbetade isolerade, 

utan kontakt med varandra, och alltså utan möjlighet att påverka det allmänna.47 

Detta skulle det alltså bli ändring på, om än i en rätt blygsam skala till en början.  

Aktiviteterna inom förbundet kunde de första åren handla om gemensamma inköp av olika 

förnödenheter, praktiska kurser för husmödrar, eller genomförandet av olika utställningar.48  

 

Så småningom, med hjälp av Medlemsbladets tillkomst 1926, blev riksförbundet allt mer 

högröstade och politiska. Förbundet skickade in skrivelser till offentliga myndigheter i en rad 

socialpolitiska frågor, drev upplysningsverksamhet i diverse frågor rörande hemmet och 

uppfostran, och gjorde egna större utredningar. År 1933 utredde man på eget bevåg hur 

arbetsförhållanden såg ut för husligt arbete genom en stor enkät som senare skickades in till 

den pågående statliga utredningen. Vidare samarbetade Husmodersförbundet med en rad 

andra förbund och kvinnoorganisationer i aktuella frågor.49 Aktiviteten under dessa år var stor 

och förbundet uppger att lokalföreningarna mellan år 1924 och 1943 höll sammanlagt 14.455 

föredrag (enskilda eller offentliga) samt 6.773 kurser och demonstrationer.  

 

Husmodersförbundet vände sig till kvinnor från samtliga samhällsgrupper, men Frangeur 

hävdar att medlemsbasen främst utgjordes av "arbetararistokratins fruar" och andra gifta 

kvinnor från lägre mellanskikt, från främst städer och större samhällen.50 Förbundet såg sig 

själva som politiskt neutrala, men en betydande andel av medlemmarna var politiskt aktiva 

och samhällsengagerade under den aktuella perioden för undersökningen. År 1942 hade 

 
45 Lundh, 1944, s. 6f. 
46 Eva Ekstrand, Kaj Anderssons Morgonbris. Kvinnopress, trettiotal och längtan efter fritid (Umeå: Umeå Universitet, 

2007), s. 112. 
47 Lundh, 1944, s. 5. 
48 Lundh, 1944, 8ff. 
49 Lundh, 1944, 13ff. 
50 Frangeur, 1998, s. 118f. 



 20 

förbundet cirka 27.000 medlemmar och av dessa hade 1.612 uppgett att de var ledamöter i 

statliga eller kommunala nämnder, styrelser och kommittéer.51 

 

Denna undersökning sträcker sig fram till 1939, men det är värt att nämna att 

Husmodersförbundet fortfarande är verksamt. Förbundet går numera under namnet 

Riksförbundet Hem och Samhälle och 2019 firade verksamheten hundra år.52 Även 

förbundstidskriften lever kvar än i dag. 

 

9. Undersökning 

Undersökningen har ett tematiskt upplägg med två större övergripande teman, som båda 

beskrivs kronologiskt. Detta dels för läsupplevelsens skull, dels för att bäst kunna visa på den 

förändring i synen på arbetsfrågan som skedde under 1930-talet.  

 
9.1 Likställandet av arbete och strävan efter gemensamhet 

I den historiska bakgrunden klargjordes att SHR:s företrädare under 1920-talet inte ville 

diskutera den moderna yrkeskvinnan eller ta ställning för densamma. Under 1930-talet ska 

detta komma att förändras och successivt ställer sig SHR genom sitt medlemsblad allt mer 

positivt till den moderna yrkeskvinnan. Det som framför allt går som en röd tråd genom 

materialet är hur förbundet, med ordförande Eleonor Lilliehöök i spetsen, vill likställa 

husmodern med yrkeskvinnan och söka samhörighet mellan de båda. Detta blir allt mer 

tydligt och omfattande ju längre decenniet lider.  

 

För att kunna likställa husmodern med yrkeskvinnan behövde hemarbetets status höjas och 

detta blir SHR:s kanske största hjärtefråga under 1930-talet. I decenniets första utgivna 

nummer, i artikeln "Riktlinjer för förbundsarbetet", sätter Lilliehöök tonen för vad som 

komma skall:  

Att hemmens kvinnor ej förrän sent börjat sammansluta sig har i mycket berott på att deras arbete i 

hemmet omfattat så skiftande områden, att det ej har kunnat präglas som ett yrke. Men i våra dagar ställer 

likväl samhället krav på husmodern just som yrkesutövare. Även om hemkvinnans största uppgift är 

makans och moderns höga kall, bör hon likväl i det husliga arbete hon utför se ett yrke. Hon bör som 

 
51 Lundh, 1944, s. 33.  
52 Riksförbundet Hem och Samhälle, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksförbundet-
hem-och-samhälle (hämtad 2020-01-01) 
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andra yrkesutövare sträva att nå grundlig och allsidig utbildning, goda arbetsförhållanden och 

arbetsplatser.53 

Det är tydligt att SHR och Lilliehöök vid denna tid, år 1930, ser mannen som centrum för 

familjen. Även om man vill att husmodersrollen ska betraktas som ett yrke, kommer detta i 

andra hand. Husmoders viktigaste arbete är det hon gör som fru och mor, och först i andra 

hand kommer yrket som husmoder. Hela hennes roll som husmoder är dessutom mer eller 

mindre också villkorat utifrån mannens roll som familjeförsörjare.  

 

SHR vill alltså likställa husmoderns status med yrkeskvinnans, men däremot har förbundet 

ännu inte börjat ta strid för den gifta kvinnans rätt till arbete. Den strävan efter gemensamhet 

mellan skråna, som senare ska lysa igenom Medlemsbladets sidor, låter ännu vänta på sig. I en 

ledare skriver Lilliehöök att de moderna yrkeskvinnorna lämnat hemkvinnorna bakom sig och 

till och med ser ner på husmödrarna: "Hon skänker ofta mer eller mindre medvetet ett tyst 

förakt åt de endast i hemmet arbetande kvinnorna, ehuru hon borde skänka den hjälp hon kan 

till högre utbildning och rikare livsföring."54 Här återspeglas den barriär mellan yrkeskvinnor 

och hemarbetande kvinnor som Hirdman är inne på i sina teorier om husmoderskontraktet. 

Konflikterna låg sällan mellan män och kvinnor i arbetsfrågan, utan mellan kvinnor. 

Husmodersförbundet skulle senare söka försoning, men vid denna period stod parterna ännu 

en bit ifrån varandra. 

 

År 1931 börjar den offentliga diskussionen kring gifta kvinnans rätt till arbete få fäste och 

detta märks även i Medlemsbladet. I riksdagen läggs en motion om att uppmuntra kvinnliga 

tjänstemän till frivillig avgång ur statstjänst vid giftermåls ingående och i samband med detta 

begär riksdagens andra kammares första tillfälliga utskott yttrande från SHR. För första 

gången måste SHR aktivt ta ställning i ämnet och svaret på motionen blir något trevande: 

Motionens syfte att söka möjligheter för gift kvinna att ställa sin arbetskraft uteslutande till hemmets 

förfogande, varigenom även vinnes att arbetstillgång tillföres ungdomen, synes oss lovvärd. Som likväl 

den i motionen föreslagna ekonomiska lösningen ej av oss kan anses tillfredställande och hela frågan 

dessutom intimt sammanhänger med det stora problemet om gift kvinnas rätt till förvärvsarbete, anse vi 

oss ej kunna göra ett instämmande i ovannämnda motion.55 

 
53 Eleonor Lilliehöök, "Riktlinjer för förbundsarbetet, Medlemsbladet nr 1 1930, s. 2. 
54 Lilliehöök, "Hemmets kvinna, hennes traditioner och ställning i tiden", Medlemsbladet nr 10 1931, s. 4. 
55 Lilliehöök, "Centralstyrelsens sammanträde", Medlemsbladet nr 3 1931, s. 14. 
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Det är intressant att SHR vid denna tid uppskattar syftet med motionen som vill att gifta 

kvinnor ska återvända till hemmen. Även om förbundet slutligen väljer att inte samtycka till 

motionen, går det att skönja deras syn på gifta kvinnors arbete. I deras mening tycks det vara 

bättre att ungdomar arbetar än gifta kvinnor och här visade man tydligt att man stöttade 

särhållandet av kvinnor och män på arbetsmarknaden. Det förefaller som att arbetsmarknaden  

i SHR:s ögon företrädesvis bör vara ett område för män och ungdomar. Det går vidare att 

fråga sig vilka ekonomiska lösningar som hade krävts för ett jakande från förbundet till 

motionen. Till syvende och sist måste man ändå tillstå att SHR ställde sig negativt till 

förslaget, och på så sätt stod upp för yrkeskvinnan i ett mycket viktigt ärende.  

 

Förvärvsarbete – en generationsfråga? 

Här vill jag gå in på ett kortare sidospår gällande ungdomsbiten och arbetsfrågan. Det går att 

se i materialet att SHR i mångt och mycket stärkte de normer om att mannen ska arbeta och 

kvinnan ska vara i hemmet, som Hirdman varit inne på. Däremot finns det distinktioner i detta 

sammanhang som är värda att ta upp och den kanske allra främsta gäller ålder. För om SHR i 

början av 1930-talet är försiktiga i diskussionen kring gifta kvinnans rätt till arbete, så är 

förbundets företrädare desto mer positiva till förvärvsarbetande ungdomar. Lilliehöök menar 

att sysselsättning som sådan är det viktigaste när det kommer till arbetslösa ungdomar, vare 

sig det handlar om lönande arbete eller studier.56 Under denna tid går också att läsa 

uppmuntrande notiser gällande unga kvinnors yrkesval och var ungdomarna kan få hjälp med 

upplysning kring arbete och löneförhållanden.57 

 

En viktig aspekt som lyfts fram i flertalet artiklar är det nämnda kravet på huslig utbildning, 

så att den unga kvinnan bättra ska kunna axla bördan som husmoder när den dagen är 

kommen. Detta oavsett om hon axlar husmodersrollen på heltid eller i kombination med ett 

förvärvsarbete. I artikeln "Vad kunna lokalföreningarna göra för att främja utbildning i husligt 

arbete" konstaterar signaturen A.B. att husmödrar måste skaffa sig ett större kunnande för att 

deras yrke ska accepteras och värderas högre. Som ett led i detta anser skribenten att 

lokalföreningarna ska trycka på skolorna att det husliga arbetet måste upp på agendan, särskilt 

med tanke på att fortsättningsskolan blivit obligatorisk. Hon vill också att skolan ska bli mer 

 
56 Lilliehöök, "Hemmens solidaritet", Medlemsbladet nr 6, 1931, s. 4. 
57 Redaktionellt material, "Kvinnlig ungdoms yrkesval", Medlemsbladet nr 6, 1932, s. 10. 
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yrkesbetonad – i husligt arbete – än allmän för att förbereda de kvinnliga eleverna för vad 

som komma skall.58  

 

Det går att utläsa en del poänger av detta sidospår. Bland annat att medan den stora 

majoriteten av SHR:s medlemmar är hemarbetande och förmodligen alltid varit det, verkar 

det finnas en förståelse för att nästa generation arbetar utom hemmet. Kanske ser förbundet 

detta som en generationsfråga. Däremot, och det är viktigt att understryka, har man på intet 

sätt gett upp hoppet om att kvinnliga ungdomar senare ska återvända till hemmen och bli 

husmödrar på heltid. På så sätt stödjer man i slutändan ändå normen om att mannens roll är att 

arbeta utom hemmet och (den vuxna) kvinnans roll är arbete i hemmet.  

 

Likställandet av arbete  

SHR fortsätter att vara undvikande i diskussionen kring gifta kvinnans förvärvsarbete i början 

av 1930-talet. I stället lägger man vikt vid att likställa husmoderns arbete med förvärvsarbete 

och att idealisera husmodersrollen. Mycket fokus läggs på utbildning, en nödvändig åtgärd för 

att husmodern bättre ska kunna hänga med i tiden och för att göra arbetet mer attraktivt.  

Lilliehöök kommenterar situationen i en ledare enligt följande: 

Det har ofta påpekats, hur olyckligt det varit att det husliga arbetet ej tidigare fått rang och värdighet av 

yrke. Då kvinnorna fingo tillfälle och rättighet att utbilda sig för olika arbetsuppgifter, kom deras urgamla 

yrke, det husliga arbetet, att ställas så långt ner på rangskalan inom kvinnoyrkena, att det ej ansågs kräva 

någon utbildning. Därigenom sjönk det hastigt i värde, kvinnans anseende som husmor likaså, och den 

ännu mer ödesdigra följden blev, att kvinnorna ej ens som mödrar ansågs vara i behov av någon 

utbildning för sin stora uppgift som släktets förnyare.59 

Lilliehöök hävdar i artikeln, åtminstone går det att läsa mellan raderna, att när kvinnor fick 

mer rättigheter på arbetsmarknaden så hamnade husmodersrollen än lägre i hierarkin bland 

kvinnoyrkena. Det går här att så smått urskilja bakgrunden till den motsättning som funnits 

mellan yrkeskvinnor och hemarbetande kvinnor, åtminstone sett från SHR:s sida. Om 

husmödrar tidigare enbart var underordnade män, så var de nu underordnade även en ny 

grupp av kvinnor som börjat arbeta utanför hemmen. För att stävja detta och ändra på detta 

förhållande behövdes alltså utbildning för att i förlängningen höja husmodersyrkets status. 

 

 
58 A.B., "Vad kunna lokalföreningarna göra för att främja utbildningen i husligt arbete, Medlemsbladet nr 6, 1930, s. 12f. 
59 Lilliehöök, "Hemmets kvinna, hennes traditioner och ställning i tiden", Medlemsbladet nr 10 1931, s. 3. 
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År 1932 börjar det så smått hända saker i Medlemsbladet. Innehållet i tidskriften börjar bli 

mer och mer politiskt i stället för upplysande och informativt, och i en ledare under våren 

uppmanar Lilliehöök till att SHR behöver bli mer samhällsengagerat. Förutom 

upplysningsverksamhet ska förbundet nu i större mån ägna sig åt utredningar eller bistå med 

material till utredningar.60 Som ett led i detta arbete sträcker Lilliehöök ut sin hand till de 

förvärvsarbetande kvinnorna. I ett inledningsanförande vid landsmötet, som återges i 

Medlemsbladet i julinumret, konstaterar hon att SHR vill minska klyftan mellan de 

intellektuellt utbildade och arbetande kvinnorna och husmödrarna som arbetar inom 

hemmet.61 Det är svårt att veta om Lilliehöök inkluderar de gifta kvinnorna i denna önskan, 

men klart är att Medlemsbladet successivt börjar ta ställning för yrkeskvinnan och även för 

den gifta yrkeskvinnan. Senare samma år rapporterar signaturen G. L-m. från ett möte med 

olika kvinnoföreningar där även SHR deltagit. En av ståndpunkterna, som SHR skriver under 

på, är att kvinnorna ska hävda sin rätt till yrkesutbildning och yrkesutövning på grund av 

fallenhet och intresse, oberoende av civilstånd.62  

 

Som påtalat i avsnittet om forskningsläget så hävdar Renée Frangeur i sin avhandling att det 

dröjde till 1935 innan SHR och Medlemsbladet klart tog klar ställning för den gifta 

yrkeskvinnan, men redan våren 1933 har förbundet definitivt valt sida enligt denna studie. Ett 

exempel som klargör detta är Lilliehööks ledare i aprilnumret detta år. Hon poängterar 

följande: 

Den, som framhåller att gift kvinna alltid bör ägna sig åt hemmet, kan väl ändå ej tänka sig, att en 

utbildad kvinna inför äktenskapet helt skall släppa ett yrke, som för henne blivit en livsuppgift och den, 

som talar för att gift kvinna av princip bör behålla sitt arbete utom hemmet, kan väl ej heller mena, att en 

kvinna av annat än ekonomiska skäl skall bibehålla ett mekaniskt och ointressant arbete utom hemmet i 

stället för att ägna sig åt levande produktivt hemarbete. Men för båda dessa typer av yrkeskvinnor blir 

frågan om rätt till äktenskap vital.63 

Det är påtagligt att Lilliehöök och SHR nu står upp för den förvärvsarbetande gifta kvinnan, 

men att hon önskar att diskussionen nyanseras och att hemarbetande kvinnor inkluderas i 

densamma. Framför allt belyser hon två skiljelinjer gällande den gifta förvärvsarbetande 

kvinnan. Den ena linjen gäller de gifta kvinnor som vill arbeta utanför hemmet medan den 

 
60 Lilliehöök, "Inför Landsmötet", Medlemsbladet nr 6 1932, s. 3. 
61 Lilliehöök, "Inledningsanförande vid landsmötet", Medlemsbladet nr 7, 1932, s.3. 
62 G-L.m. "Kvinnorna inför världskrisen", Medlemsbladet nr 11, 1932, s. 11. 
63 Lilliehöök, "Ett aktuellt problem", Medlemsbladet nr 4, 1933, s. 4. 
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andra handlar om de gifta kvinnor som faktiskt vill arbeta hemma, men inte har möjlighet till 

detta av olika skäl.  

 

I det första numret år 1934, inleder Lilliehöök med en ledare som befäster SHR:s ståndpunkt. 

Arbetsfrågan behandlas som vanligt i relation till husmoderns roll och vikten av att status på 

husmoderns arbete höjs. Hon skriver bland annat:  

Frågan om den endast i hemmet arbetande gifta kvinnans liv och ställning är i dag lika brännande het som 

då de första kvinnosakskvinnorna började reflektera över den. Den har snarare ökat i betydelse, 

allteftersom den yrkesarbetande gifta kvinnans problem börjat upptas. Inom vårt förbund finna vi båda 

dessa kvinnotyper företrädda, och det skall med all tydlighet sägas ifrån, att vi förbehållslöst gå in för 

bättre arbets- och livsförhållanden för dem båda.64 

Lilliehöök hävdar sedan i samma ledare att mycket av de gifta kvinnornas problem gällande 

förvärvsarbete rör sig kring bostadsproduktion och sociala institutioner, och således till viss 

grad är en organisationsfråga. Husmoderns status kräver däremot större lösningar, en slags 

inre revolution med nya ideal. Ordföranden pekar bland annat på vikten av rationalisering, 

som kan befria husmodern på arbetstid och göra att hon istället i högre utsträckning kan bilda 

sig och därmed bli en mer nyttig samhällsmedborgare.  

 

Det finns en intressant motsättning i detta förfarande, som relaterar till husmodern som 

yrkeskvinna. Med en effektivisering i hemmet och fler tekniska hjälpmedel, minskar ju också 

husmoderns betydelse och i förlängningen försämras statusen som yrkeskvinna. Samtidigt var 

rationaliseringen på många sätt nödvändig, då hembiträdesbristen gjorde sig gällande och 

framför allt lantbrukshustrur tyngdes ner av för mycket arbete. För de husmödrar som skötte 

ett mindre hushåll gällde det däremot att göra något vettigt av den fria tiden.   

 

Med ett genusperspektiv kan man påpeka att rationaliseringen för all del underlättade för 

kvinnor i hemmet och att de med sin lediga tid hade möjlighet att engagera sig i samhället. Å 

andra sidan blev det lättare för männen att faktiskt hålla kvinnorna hemma och stödja 

åtskiljandet mellan könen. Arendts teorier om rationalisering är också intressanta att ta in i 

denna diskussion. Hon tror inte att en arbetsförkortning gör en animal laborans (den som 

arbetar med kroppen) mer produktiv, att krafterna används till något bättre. I stället blir det 

enda resultatet att all överbliven tid i stället ägnas åt konsumtion.65 Detta har absolut bäring, 

 
64 Lilliehöök, "Ett nytt år", Medlemsbladet nr 1, 1934, s. 3.  
65 Arendt, 1998, s. 179f. 
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om man tänker på att mycket reklam under 1930–1950-talet riktade sig till husmodern som 

den nya konsumenten. 

 

Att diskussionerna kring yrkeskvinnans rätt till arbete går varm ute i landet avspeglas 

tydligt i Medlemsbladet under mitten av 1930-talet. Gång på gång lyfter Lilliehöök vikten av 

gemenskap och samhörighet mellan "skråna", alltså yrkeskvinnorna och hemarbetande 

kvinnorna.  

Den diskussion, som uppstått kring gift kvinnas rätt till yrkesarbete har kastat en blixtbelysning över hela 

vår kvinnofråga och blottat hur olöst den egentligen är. Skall det visa sig, att kvinnorna låta uppdela sig i 

tvenne läger, i yrkesarbetande och hemarbetande – och därtill i två för varandras intressen främmande 

läger – då skall det också visa sig, hur litet de ännu äro vuxna uppgiften att uppehålla och trygga ett lands 

inre kultur i en orolig yttre tid.66 

Männens ansvar, som arbetsgivare och politiker, diskuteras sällan eller aldrig i detta 

sammanhang utan tyngdpunkten i Medlemsbladet ligger så gott som alltid på kvinnornas 

ansvar. Detta går i linje med Yvonne Hirdmans anförande, att om arbetskonflikten på 1930-

talet sågs som en ren kvinnofråga. 

 

Lantbrukarhustruns ställning 

Samtidigt som SHR står upp för den gifta kvinnans rätt till arbete, slåss man ändå 

företrädesvis för sin egna målgrupp av läsare, det vill säga den hemarbetande kvinnan. 

Lilliehöök konstaterar själv i en ledare att Husmodersförbundet skulle vara ett forum för alla 

hemarbetande kvinnor, även de gifta yrkeskvinnorna, men att fokus ändå måste ligga på 

husmödrarna som inte förvärvsarbetar.67 I detta sammanhang kan det vara värt att diskutera 

hur SHR såg på lantbrukshustrur. Under 1930-talet lämnade många unga kvinnor 

landsbygden för jobb i staden, men fortfarande var lantbruksfruarna en stor och betydande 

grupp. Dessa, beroende på hur man ser det, var förvärvsarbetande eftersom de jobbade inom 

lantbruket och bidrog till produktionen. På samma gång var de husmödrar eftersom de också 

tog hand om hushållet. Det framgår i flera artiklar att SHR försökte få fler medlemmar på 

landsbygden och det finns också ett idealiserande av lantbrukshustrur i Medlemsbladet. 

Lilliehöök skriver:  

Husmoderns ställning i hem och samhälle är i våra dagar ej densamma som förr. Bredvid övriga 

yrkeskvinnor har hon svårt att hävda sin ställning just som yrkeskvinna. Endast lanthusmodern har det 

 
66 Lilliehöök, "En Röst i tiden", Medlemsbladet nr 1, 1935, s. 3. 
67 Lilliehöök, "Hemkvinnornas ansvar för kultur, allmänbildning och allmänintresse", Medlemsbladet nr 10, 1934, s. 4. 
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blivit förunnat att fullfölja en obruten tradition som husmor och se mot en framtid, som aldrig kan 

innebära en förminskning i arbete och ansvar utan snarare vidgade perspektiv. Och hon har lättare att 

hävda sin ställning bredvid den moderna yrkeskvinnan, då hennes yrke ej endast som husmor utan även 

som lantbrukarkvinna kräver allsidig utbildning och träning.68 

Här är det tydligt att lantbrukarhustrun skiljer sig från arbetarhustrun och att hon har en 

starkare ställning. Detta kan kopplas till Arendts teorier om arbete och tillverkning. Medan 

husmodern i staden enbart tillhör den arbetande kategorin, är lantbrukarhustrun en del av en 

del tillverkande kategorin. Arendt skriver att även om människans mest elementära arbete är 

att bruka jorden, så är själva processen och odlandet något som lämnar något beständigt och 

gripbart efter sig, nämligen av människan brukad jord. Arendt poängterar i samband med 

detta att "detta är naturligtvis skälet till att jordbruksarbete under alla tider tjänat som exempel 

på arbetets värdighet, medan hushållsarbetet har fått illustrera träldom".69 Jag skulle vilja 

påstå att lantbrukarhustrun tillhör båda nämnda kategorier. Denna kombination kan tänkas 

göra att hon har en sämre ställning än lantbrukarmannen, men ändå en mer aktad ställning än 

den endast hemarbetande hustrun. Lantbrukarhustrun ses av SHR som en yrkeskvinna, kanske 

just därför att hon inte enbart är husmoder. Däremot får lantbrukarkvinnan i regel inte lön för 

sitt arbete, men denna aspekt verkar inte spela någon roll för SHR:s syn på husmodern.  

 

Hilde Danielsen, som studerat norska husmödrar för åren 1940–1960, menar att det skapas en 

obalans i kärnfamiljen när mannen tjänar pengar och inte husmodern. Dessutom hävdar hon 

att mannens arbete värderas högre för att han får lön.70 Min forskning, och detta resonemang 

kommer att poängteras ytterligare i temat om hembiträdesfrågan, visar på att pengar i detta 

sammanhang inte är det mest centrala utan vilket typ av arbete man faktiskt genomför. Det är 

synen på hushållsarbete som gör att husmodern har lägre status, inte nödvändigtvis för att 

arbetet är oavlönat. Däremot är det givetvis ingen slump att just kvinnan i familjen utför det 

lägre värderade arbetet.  

 

Befolkningskris  

Som nämnts i den historiska bakgrunden hamnade yrkeskvinnan i skottlinjen under 

arbetsmarknadskrisen och senare befolkningskrisen. När Alva och Gunnar Myrdal presenterar 

sin bok Kris i Befolkningsfrågan intensifieras debatten och når nya höjder. Makarna Myrdal 

ger i boken sina lösningar på befolkningskrisen och tar tydligt ställning för den 

 
68 Lilliehöök, "Lanthemmens betydelse i den moderna kulturen", Medlemsbladet nr 8, 1933, s. 3ff. 
69 Arendt, 1998, s. 185. 
70 Danielsen, 2001, s. 40. 
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yrkesarbetande kvinnan, och går till viss del den emot hemarbetande kvinnan. Responsen i 

Medlemsbladet blir blandad men faktiskt mestadels positiv.  

 

Den första som kommer till tals är gästskribenten Karin Kock, som vid denna tid var docent i 

nationalekonomi vid Stockholms Högskola. Hon instämmer med Myrdals om att man bör 

undersöka inrättandet av sociala institutioner som barnkammarskolor och mödrasemester, för 

att förbättra kvinnors möjligheter att arbeta utom hemmet. Hon tillägger dock att dessa 

reformer vore lika viktiga för den hemarbetande kvinnan, för att barnafödandet ska öka. 71 I 

nästkommande nummer kommer turen till Medlemsbladets redaktör, Märta de Laval, att tycka 

till om Kris i befolkningsfrågan72. Hon håller med om vikten av upplysning som lyfts fram i 

boken, men att familjen enbart är konsumerande och att hemmet knappast har uppgifter för en 

arbetsför kvinna ger hon inte mycket för. Intressant blir det när de Laval kommer in på 

arbetsfrågan.  

Husmodersförbundet har alltid stött kraven på kvinnas rätt till arbete. Vi vilja även stödja kraven på att 

samhället vidtager åtgärder för att främja hennes möjligheter att föda och uppfostra barn. (...) Vi behöva 

fler gifta mödrar på många poster i samhället – om samhället skall bli vad det borde vara – både som 

läkare, jurister, samhällsarbetare av alla slag och på många, många andra poster. Vi behöva också modern 

yrkesutbildning för hemarbetet, så att det med större säkerhet och entusiasm kan upptas av de många 

unga kvinnor, för vilka förvärvsarbetet icke betyder en livsuppgift, men ett arbete som de behärska, vilket 

gör dem tveksamma att välja hemarbetet, som de icke behärska. Och rättvisligen bör väl ändå kravet på 

att föda fler barn och befolkningspropagandan riktas huvudsakligen till de hemarbetande och icke främst 

till de förvärvsarbetande husmödrarna, som redan i samhällsnyttans intresse bära dubbla bördor. 

Att SHR alltid stött kraven på kvinnans rätt till arbete får väl ses som en sanning med 

modifikation, men däremot är det sällan som Medlemsbladet lika tydligt propagerat för den 

gifta kvinnans rätt till arbete. Som vanligt sätts dock yrkeskvinnan i relation till den 

hemarbetande kvinnan och på samma gång försvaras principen om mannen som 

familjeförsörjare och kvinnan som barnaföderska.  

 

Följetongen fortsätter under våren och i maj har turen kommit Margit Wohlin, som är mer 

kritisk till Myrdals lösningar. Hon tycker visserligen att det är "galet" att med tvång mota bort 

de gifta kvinnorna från arbetsmarknaden, men delar inte Myrdals syn på vikten av 

förvärvsarbetande kvinnor:  

 
71 Karin Kock, "Kris i befolkningsfrågan", Medlemsbladet nr 2, 1935, s. 2ff. 
72 Märta de Laval, "Rationell människovård", Medlemsbladet nr 3, 1935, s. 3ff. 
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Det måste äntligen bli slut på den eviga kritik och den ringaktning varmed de förvärvsarbetande och de 

hemarbetande kvinnorna mött varandra på senare år. Men det är fara värt en avspänning icke nås, om man 

som Myrdals överbetona nödvändigheten av den gifta kvinnans förvärvsarbete. Familjen i sin gamla form 

befinner sig i upplösning, säger man. I och med att produktionen allt mer sker utanför hemmet bygger 

detta icke längre på en bas av ekonomisk intressegemenskap. Han får kontanterna och därvid inträder en 

fara för despoti och familjekonflikter. De övriga familjemedlemmarna som icke ha egna inkomster bli 

helt beroende.73 

Wohlin menar att lösningen på problemet är att kvinnan får "dispositionsrätt" till en del av 

familjens pengar. Hon skriver: "Skulle inte den moderne mannen kunna uppfostras så att han 

inte behöva missbruka sin maktställning och förödmjuka sin hustru, därför att hon behöver 

hushållspengar?". Sedan tillstår Wohlin att denna uppfostringsprocess redan är ett faktum 

bland den yngre generationen och att Myrdals bild av familjen är förlegad.  Detta är en av få 

gånger som kvinnans beroendeställning till mannen faktiskt diskuteras i Medlemsbladet och 

det är uppseendeväckande att Wohlin faktiskt påtalar att mannen har en maktställning i 

hemmet. 

 

Debatten tar andra vägar 

Hur går det då för SHR i arbetet med att försonas med de förvärvsarbetande kvinnorna? När 

1936 inleds ser förbundsordföranden dystert på utvecklingen i en tillbakablick på året. Hon 

skriver bland annat att förbundet inte lyckats tillräckligt med att stärka samarbetet och 

solidariteten mellan de hemarbetande och yrkesarbetande kvinnor. Däremot menar 

ordföranden att med befolkningsfrågan kom äntligen en mer allmän förståelse för den gifta 

kvinnans rätt och hennes risker med äktenskap i detta sammanhang.74 

 

Senare samma år diskuteras Margaret Bonnevies bok "Familjekrisen" i en artikel av Margit 

Wohlin75. Författaren uppges gå till angrepp mot mannen som ensam familjeförsörjare och att 

kvinnor tvingas stanna hemma av den anledningen. Lite oväntat får författaren stöd i 

Medlemsbladets inledningsvis i artikeln:  

Om inte av andra skäl så är det bara att peka på att till exempel i ett samhälle sådant som Stockholm, 50 

procent av alla vuxna kvinnor äro ogifta och 11 procent änkor eller frånskilda. Det är då en fantastisk 

orimlighet, ja en grymhet, att påstå att hemmet skall vara kvinnans hela värld. Däremot bör vi naturligtvis 

göra allt vad vi kunna för att öka äktenskapsfrekvensen och få tidigare äktenskap. 

 
73 Margit Wohlin, "Hemarbetande och förvärvsarbetande", Medlemsbladet nr 5, 1935, s. 6. 
74 Lilliehöök," Inför 1936", Medlemsbladet nr 1, 1936, s. 3. 
75 Wohlin, "Om barnen, hemmet, kvinnan och samhället", Medlemsbladet nr 2, 1936, s. 3ff. 
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Som vanligt hittar dock Medlemsbladet tillbaka till sin trygga mellanväg och i slutet av 

artikeln propagerar Wohlin för att gifta kvinnor måste kunna ha barn och arbeta samtidigt, 

men att kvinnor på samma sätt måste kunna bli husmödrar och ägna sig åt hem och barn på 

full tid. Återigen försvaras här principen av att mannen ska vara ensam familjeförsörjare.  

 

Denna princip framhålls fortsatt under decenniets sista år. Våren 1937 skriver Lilliehöök en 

positiv ledare om kvinnliga fackanslutningar men också vikten av att egna yrkeskänslan bland 

hemarbetande husmödrar stärks:  

Förutom att vårt förbund alltmer gått upp i den stora gemensamma kvinnorörelsen ha vi även utvidgat de 

hemarbetandes front genom direkt samarbete med andra sammanslutningar av hemarbetande kvinnor. 

Icke för att uppehålla en motsättning mellan hemarbetande och yrkesarbetande gifta kvinnor – 

motsättningens tid är här förbi – utan fortfarande för att gemensamt reda upp de hemarbetandes problem 

och förhållanden, skapa yrkeskänsla och självkänsla bland de i hemmen arbetande husmödrarna och föra 

dem in i den stora gemensamma kvinnorörelsen.76 

Britta Lövgren menar i sin avhandling att en professionalisering av hemarbetet, om än 

oavlönat, var ett sätt att minska klyftan mellan förvärvsarbetande kvinnor och hemarbetande. 

Samtidigt, poängterar författaren, framträder en tydlig nackdel ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Om hemarbetet ses som ett yrke exklusivt för husmödrar/kvinnor, utesluts männen och då 

försvinner även möjligheterna till att göra detta jobb jämlikt, hävdar Lövgren.77 

 

Arbetsfrågan syns annars allt mindre i tidskriften under slutet av 1930-talet. Det som ska 

utveckla sig till det andra världskriget börjar göra sig gällande och nu handlar många av 

artiklarna i tidskriften om ransonering, beredskapsarbete och liknande. Diskussionen om 

arbetsfrågan dyker dock upp då och då, inte minst i samband med att kvinnoarbetskommittén 

presenterar sin utredning om gifta kvinnors rätt till arbete 1939. I långa artiklar går 

Medlemsbladets Carin Hermelin igenom de viktigaste slutsatserna av detta arbete och överlag 

ser man från förbundet positivt på resultaten.  

 

Det anas också en viss optimism inför det stundande decenniet. I en artikel från år 1939 

hoppas redaktör de Laval att unga intelligenta kvinnor i framtiden ska välja ett husligt arbete 

med bra utbildnings- och arbetsförhållanden, och att de ska använda sina erfarenheter i ute i 

samhället och som husmödrar. Hon avslutar artikeln med ett konstaterande: "Ett är säkert. 

 
76 Lilliehöök, "Det växande samarbetet", Medlemsbladet nr 3, 1937, 8f. 
77 Lövgren, 1993, s. 87. 
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Bättre ekonomiska och arbetsvillkor för yrkesarbetarna på området kommer att resultera i 

ökad respekt för värdet av husmoderns ekonomiska insats och hennes arbetstid."78 

 

När 1930-talet läggs till handlingarna kan SHR se tillbaka på ett händelserikt decennium, där 

den hemarbetande kvinnan hamnat i fokus i den offentliga debatten. Dels i samband med 

arbetsmarknadskrisen och konflikten om gifta kvinnors rätt till arbete, dels i samband med 

befolkningskrisen där hemmets roll och kvinnans uppgift som barnaföderska blivit central. 

Under decenniet har SHR, med hjälp av sin tidskrift men också genom olika yttranden till 

olika utredningar, positionerat sig på olika sätt. Vissa positioner, som idealiserandet av 

husmodersrollen och synen på denna som ett yrke, har man stått fast vid från början till slut 

under detta decennium. Andra positioner, som synen på den förvärvsarbetande yrkeskvinnan, 

har man bytt allt eftersom. Utan att på något vis ha legat i täten i kampen för gifta kvinnors 

rätt till arbete, har SHR som landets största opolitiska kvinnoorganisation valt att ställa sig 

bakom den och på så sätt hjälpt saken åt rätt håll.  

 
9.2 Hembiträdesfrågan  

I det föregående temat har jag tagit upp diskussioner om hem- respektive husliga arbetets 

status, om SHR:s syn på den förvärvsarbetande kvinnan och strävan efter gemensamhet med 

andra yrkeskvinnor. Allt detta blir mer eller mindre konkretiserat i följande tema som handlar 

om husmödrarnas syn på hembiträdesyrket och dess utövare.  

 

Under 1930-talet fanns det en stor brist på hembiträden, särskilt sådana som var utbildade, 

och från riksdagen hade man flera motiv till att lösa frågan. Det handlade dels om att 

underlätta för landets husmödrar, dels om att få kvinnor att välja husligt arbete och på så sätt 

lämna plats åt män på arbetsmarknaden.79 Efter att ha ignorerat hembiträdenas usla 

jobbförhållanden och brist på arbetsavtal under 1920-talet, gör SHR en helomvändning i detta 

ärende början av 1930-talet. Under de första åren av decenniet blir detta ämne en av de allra 

mest omskrivna i Medlemsbladet och från 1932 tar SHR ställning för hembiträdena. 

Kontentan av diskussionen är att hembiträdenas sak är husmödrarnas sak. Inte för att SHR 

nödvändigtvis vurmar för hembiträdena, som ju ofta arbetar hos just husmödrarna, utan för att 

man inser vikten av frågan för att kunna höja det husliga arbetets status och att bristen på 

hembiträden är alarmerande vid denna tid.  

 
78 de Laval, "Våga vi vara optimistiska?", Medlemsbladet nr 5, 1939, s.3f. 
79 Lövgren, 1993, s. 27. 
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Att SHR länge negligerat hembiträdenas bistra arbetsförhållanden framkommer tydligt i 

Medlemsbladet i början av 1930-talet. I artikeln "Till frågan om avtalsbestämmelser för det 

husliga arbetet" konstaterar skribenten Anna Bergstrand att medlemmarna fortfarande inte 

velat befatta sig med avtalsbestämmelser för det husliga arbetet i hemmen under 1929 års 

landsmöte. I stället vill medlemmarna låta hembiträdena ta initiativet själva. Bergstrand 

menar å sin sida att SHR försummat problemet alldeles för länge och tar andra länder som 

varnande exempel där hembiträdena suttit i förarsätet i avtalsförhandlingar.  

Men att utan vidare skjuta denna fråga helt åt sidan, helt så att säga överlämna den åt den blinda slumpen, 

det tror jag vore högst fördärvbringande för oss alla. Om vi låta hembiträdena ensamma taga ledningen 

vid denna frågas lösning, kan det medföra vissa risker för oss. Jag menar: Väl må de taga initiativet, men 

må vi – om de komma med några förslag – möta dem väl förberedda, d.v.s. väl orienterade i denna frågas 

förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.80 

Här framstår husmödrarna som hembiträdenas motpart. Bergstrand belyser att husmödrarna i 

form av arbetsgivare kan drabbas om man inte är förberedda när hembiträdenas arbetsvillkor 

ska utredas. Det ska ännu dröja ett par år innan SHR tar ställning för hembiträdena. 

 

År 1931 börjar staten intressera sig för hembiträdena och socialminister Gustav Möller vill 

göra en utredning kring skråets arbetsförhållanden. Detta uppmärksammas också i 

Medlemsbladet och under våren 1932 hettar det till på allvar kring ärendet i tidskriften. I en 

ledare bekräftar Lilliehöök att SHR definitivt ändrat ståndpunkt i frågan. Hon skriver bland 

annat SHR inte kunnat göra en positiv insats i ärendet på grund av rädslan att bli sedda som 

en arbetsgivarorganisation, som en motpart till hembiträdena.81  Nu har förbundet emellertid 

vänt i frågan och Lilliehöök lägger fram flera argument till varför SHR och dess medlemmar 

ska engagera sig. Främst handlar det om att höja statusen på det husliga arbetet, inte minst för 

att hembiträdet allt som oftast är en blivande husmoder. Som ett led i detta statushöjande 

behövs utredning av såväl utbildnings- och arbetsförhållanden för det husliga yrket. När det 

gäller utbildningen vill Lilliehöök se utbildning för både arbetstagare och arbetsgivare. Hon 

menar att det finns för få utbildade och kunniga hembiträden och att det i förlängningen 

sänker hembiträdesyrkets, och i sin tur husliga arbetets, prestige. Hon skriver vidare:  

Det gäller att höja kåren till att omfatta husligt arbetande unga kvinnor från skilda samhällsklasser, att 

göra hembiträdet till en modern yrkeskvinna, som jämställes med alla andra yrkeskvinnor. (...) Och att 

 
80 Anna Bergstrand, "Till frågan om avtalsbestämmelser för det husliga arbetet", Medlemsbladet nr 7, 1930, s. 7. 
81 Lilliehöök, "Hembiträdesfrågan", Medlemsbladet nr 4, 1932, s. 3f 
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husmödrar jämsides med intresset för en allt bättre utbildning för det husmoderliga kallet på allt sätt 

medverka till, att det husliga arbetet även som förvärvsarbete blir erkänt och uppskattat och i stånd att 

inge sina utövare den arbets- och yrkesstolthet, som varje form av mänskligt arbete borde kunna skänka.  

Lilliehöök verkar inse att innan husmodern kan betraktas som en yrkeskvinna, måste 

hembiträdet betraktas som just detta. Därför krävs samarbete och ett stöd till hembiträdena 

och dess organisationer.  

 

Senare under våren håller Stockholm hembiträdesförening en öppen diskussion med inbjudna 

husmödrar. I Medlemsbladets referat, signerat Anna Bergstrand, framkommer det emellertid 

att husmödrarna var få till antalet på mötet. I stället består publiken till övervägande del av 

hembiträdesföreningens ungdomliga medlemmar. I artikeln uppmanar SHR på nytt till 

gemenskap mellan hembiträden och husmödrar, men det står på samma gång klart att 

grupperna är ganska långt ifrån varandra i avseenden som avtal och arbetsvillkor.82  

 

Vid SHR:s landsmöte under sommaren får hembiträdesfrågan ett stort utrymme och mycket 

av Lilliehööks öppningsanförande, som återges i Medlemsbladet, handlar om att förena 

husmödrarna med hembiträdena. Åldersaspekten, som tidigare diskuterats i denna 

undersökning, avspeglas i talet när Lilliehöök konstaterar att hembiträdena kan ses som både 

arbetskraft och döttrar, men framför allt som blivande husmödrar. Det ger en vink om att 

ordföranden ser hembiträdesyrket som något tillfälligt, som man kanske lämnar vid giftermål 

för hemarbetet som husmoder, men det går heller inte att utesluta att hon syftar på 

dubbelarbete (hembiträde och husmoder). Tyngdpunkten i talet ligger annars på att förbundets 

medlemmar ska se hembiträdet som en modern yrkeskvinna som har mycket gemensamt med 

husmödrarna:   

Slutligen ville jag vädja till de här församlade husmödrarna: Låt oss hålla frågan uppe på ett högt 

allmänmänskligt plan. Huvudsaken blir ej en timme mer eller mindre, en fridag mer eller mindre, även 

detta kan vara nog så betydelsefulla detaljer, huvudsaken blir principerna, erkännanden av hembiträdena 

som en modern yrkeskvinna, oberoende av vilken samhällsklass hon kommer, och erkännandet av hennes 

berättigande krav på ordnade arbetsförhållanden likaväl som av husmoderns berättigade krav på 

kvalificerad arbetshjälp.83 

Det är sällan som klassperspektivet tas upp i Medlemsbladet, men av citatet ovan kan man ana 

att synen på hembiträdet skiljer sig beroende på vilken klass hon kommer ifrån. Vidare är det 

 
82 Bergstrand, "En diskussion i hembiträdesfrågan", Medlemsbladet nr 6, s. 8f. 
83 Lilliehöök, "Hembiträdesfrågan vid landsmötet", Medlemsbladet nr 8, 1932, s. 3ff. 
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intressant att Lilliehöök vill se hembiträdet som en modern yrkeskvinna, men att SHR ännu 

vid denna tid inte ställt sig bakom kraven på att gifta kvinnor ska ha rätt till förvärvsarbete. 

 

Det är inte bara fagra ord från SHR och Lilliehöök gällande hembiträdena. Faktum är att man 

under landsmötet beslutar att förbundet ska göra en egen utredning i ärendet och att man sökt 

statligt bidrag för att kunna genomföra den. I sin ansökan om anslag skriver SHR att 

utredningen ska ses som ett integrerande moment i den statliga utredningen om 

ungdomsarbetslösheten.84  SHR:s utredning blir verklighet under 1933 och består i en större 

enkät som skickas ut till medlemmarna. Resultaten av denna gås igenom i en lång artikel 

hösten 1933.85 Artikelförfattaren är SHR-medlemmen Anna Bergstrand, som dessutom är en 

av de fem sakkunniga som har anlitats av Socialstyrelsen för att se om en större utredning är 

nödvändig. Bergstrand konstaterar i artikeln att SHR:s enkät mötte lågt intresse bland 

medlemmarna, endast 14 procent svarade, men att de sakkunniga ändå haft nytta av svaren i 

sin utredning. Återigen kommer vikten av (huslig) utbildning fram, inte bara för hembiträden 

utan även för husmödrar. Det går också att utläsa av svaren att husmödrarna själva delvis ser 

ner på det husliga arbetet, åtminstone om hembiträdena utför det. Även om förbundsledningen 

under en längre tid sökt gemenskap med hembiträdena, har detta ännu inte sipprat ner till sina 

medlemmar på bred front: 

"Vad då först beträffar denna mödrars motvilja mot att se sina döttrar som hembiträden, kan man säga, att 

detta förhållande är tidstypiskt. Mödrarna har nämligen kvar en gången tids känsla av att 

hembiträdesyrket är mindervärdigt. Vad sedan angår de unga flickornas olust att söka plats som 

hembiträden kan delvis förklaras på följande sätt. En stor del av de unga flickor, som söker arbete på den 

offentliga arbetsförmedlingen, utgöres av okvalificerad arbetskraft. De blir hembiträden på grund av 

nödtvång. Okunniga och dåligt tränade, bli de i högsta grad beroende av den husmor de hamnat hos, en 

husmor, som just på grund av deras bristande utbildning, har speciella svårigheter att begränsa den 

dagliga arbetstiden. 

Det går genom vad som tidigare skrivits om förvärvsarbetande kvinnor, tillsammans med 

ovanstående, urskönja en hierarki gällande de olika yrkesutövarna. Där hamnar de utom 

hemmet förvärvsarbetande kvinnorna högst upp, det är ju som bekant deras yrkesstatus som 

även husmödrarna vill åtnjuta. I nästa nivå av hierarkin kommer husmödrarna, som utför 

husligt arbete hemma. Sist kommer hembiträdena, som precis som husmödrarna utför husligt 

arbete, men hos andra. Detta yrke verkar många husmödrar anse vara "mindervärdigt".  

 
84 Redaktionellt material, "Från Förbundsarbetet", Medlemsbladet nr 12, 1932, s. 12. 
85 Bergstrand, "Hembiträdesfrågan", Medlemsbladet nr 10, s. 7ff.  



 35 

Det går att koppla till Arendts teorier om arbete. De förvärvsarbetande kvinnorna, som kan 

anses tillhöra den tillverkande kategorin, hamnar högst upp i hierarkin. Husmödrarna som 

utför det ofta föraktade kroppsarbetet vars resultat snabbt konsumeras, hamnar tvåa på stegen. 

Sist hamnar hembiträdena, som också utför det snabbt konsumerande arbetet men som 

dessutom är ett slags tjänstefolk. Att de till skillnad från husmödrarna får lön för sitt arbete, 

och kanske till och med är utbildade, verkar spela en närmast obetydlig roll.  

 

I en diskussion om husmödrarnas syn på hembiträden och det husliga arbetet, är det relevant 

att göra en jämförelse med hur hembiträdena såg på sig själva och sitt arbete. Kerstin 

Mattsson har gjort den mest omfattande studien i ämnet och redogör att många hembiträden 

under 1930-talet önskade byta yrke, främst på grund av arbetsförhållanden och därnäst på 

grund av yrkets låga status.86 Hembiträdena såg inte själva ner på det husliga arbetet, men 

dess låga status gjorde givetvis jobbet mindre attraktivt. Mattsson går inte in på varför det 

husliga arbetet var lågt värderat, men redogör för att hembiträden överlag inte hade sämre lön 

än andra förvärvsarbetande kvinnor.87 Det stärker min tes om att lönen inte är avgörande för 

synen på det husliga arbetet.  

 

I detta sammanhang är det också värt att nämna statens införande av hemvårdarinnor under 

1940-talet som historikern Karin Carlsson studerat. Hon menar statens förhoppning med 

projektet var att skapa ett eftertraktat yrke inom hem- och omsorg, och samtidigt lösa 

hembiträdeskrisen. Staten satsade på utbildning, selektiv rekrytering och fastställda 

arbetsavtal för att nå detta mål, men misslyckades ändå av olika anledningar. Ett problem 

enligt Carlsson var närheten till det traditionella husliga arbetet, som alla kvinnor förväntas 

kunna, och det nära sambandet till hembiträdesyrket.88  

 

Våren 1934 införs en artikel i Medlemsbladet från Socialstyrelsen, som skriver att de 

sakkunniga nu har sagt sitt och att Socialstyrelsen nu ska göra en större undersökning med 

enkäter och liknande. Lite senare samma år kommenterar Bergstrand den kommande 

undersökningen och går in på SHR:s egna utredning, som hon menar haft positiv effekt på så 

sätt att hembiträdena inte kan beskylla husmödrarna för ointresse för hembiträdesfrågan.89 

Året efter fortsätter Bergstrand att rapportera från hembiträdesutredningen och i en artikel om 

 
86 Mattsson, 1978, s. 223 
87 Mattsson, 1978, s. 35f. 
88 Carlsson, 2013, s. 152ff.  
89 Bergstrand, "Utredning angående hembiträdenas sociala villkor", Medlemsbladet nr 6, 1934, s. 4 
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hembiträdenas arbetsförhållanden skriver hon att ett hembiträde med särskild utbildning 

endast har fem kronor mer i månadslön än en som inte är utbildad.90 Trots att förbundets 

företrädare belyst vikten av utbildning bland hembiträden (och husmödrar), tycks det inte ha 

slagit igenom bland medlemmarna.  

 

Under den andra halvan av decenniet får hembiträdesfrågan allt mindre utrymme i 

Medlemsbladet. De artiklar som skrivs i ämnet får mer undanskymda platser i tidskriften än 

tidigare och överlag verkar det som att förbundet tappat intresset för hembiträdenas situation. 

År 1936 skriver redaktionen om hembiträdesutredningen och 1937 rapporteras det långt bak i 

tidskriften om hembiträdesutredningens första betänkande. I övrigt är det tyst. När sedan 

Anna Bergstrand, den i förbundet som kanske engagerat sig mest i frågan, avlider år 1938 

tycks det inte vara någon som vill ta över stafettpinnen på allvar. I stället är det andra 

snarliggande ämnen, till exempel tillfällig hemhjälp, som tar över agendan i slutet av 

decenniet.  

 

Hur gick det då för hembiträdena? Klart är att antalet anställda inom husligt arbete sjönk 

under 1930-talet och skulle fortsätta göra så de kommande decennierna. När det gäller avtal 

kom en ny lag till stånd 1944, men i stället för att reglera hembiträdenas arbetstid fastställdes 

fritidens minsta omfattning.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
90 Bergstrand, "Arbetsförhållanden på det husliga området", Medlemsbladet nr 7, 1934, s. 11. 
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10. Sammanfattning av undersökning och slutsatser 

Undersökningens syfte var att se hur Husmodersförbundet, genom sitt officiella organ 

Medlemsbladet, ställde sig i samhällsdebatten gällande kvinnorollen och arbetsfrågan. Det 

handlade dels hur SHR såg på husmodern och hennes arbete inom hemmet, dels hur 

förhållningsättet var till förvärvsarbetande kvinnor och hur detta förändrades över decenniet. 

Ett genusperspektiv har tillämpats på materialet tillsammans med Hannah Arendts teorier om 

arbete som mänsklig aktivitet.  

 

I undersökningen går det att följa hur SHR:s syn på yrkeskvinnan förändrades i 

Medlemsbladet. Inledningsvis gick jag in på bakgrunden till den motsättning som fanns 

mellan yrkeskvinnor och husmödrar i decenniets början. En viktig anledning tycks vara att 

husmödrar kände sig underordnade de förvärvsarbetande kvinnorna och att det husliga 

arbetets status sjunkit i takt med att fler kvinnor börjat arbeta utanför hemmet. Jag har också 

visat att SHR i början av decenniet såg husmodern som en yrkeskvinna, men först och främst 

som hustru och mor. Det kan ge en ledtråd till varför SHR inte tog strid för den gifta kvinnans 

rätt till arbete vid denna tidpunkt, eftersom man högst troligen ansåg att hon skulle vara 

hemma. Som undersökningen visar ändrade SHR ståndpunkt i denna fråga år 1933.  

 

Jag har även pekat på att det fanns flera distinktioner i SHR:s syn på yrkesarbetande kvinnor. 

När det gäller kvinnliga (ogifta) ungdomar var man överlag positiva till att dessa arbetade 

utom hemmet. Det går inte att dra några slutsatser om hur de såg på ungdomarnas framtida 

yrkesval, efter att de vuxit upp och eventuellt gift sig, men kanske såg SHR på förvärvsarbete 

som en generationsfråga.  

 

När det gäller husmoderns syn på sig själv så skiljde SHR på lantbrukarhustrun och den 

endast i hemmet arbetande hustrun, enligt min undersökning. Med hjälp av Hannah Arendts 

teorier har jag kunnat visa att trots att SHR ville upphöja husmodersrollen, fanns det 

fortfarande ett självförakt med i bilden. Lantbrukarhustrun, som delvis fortfarande producerar 

och inte enbart konsumerande, hade en upphöjd ställning i förbundet under denna tid. 

Husmodern som endast arbetade i hemmet hade en bit kvar till denna ställning, eftersom hon 

utförde ett arbete som snabbt konsumerades och inte bidrog till produktionen. SHR försökte 

genom decenniet få husmodern framträda som en modern yrkeskvinna, men det verkar inte 

riktigt som att förbundets framträdande personer ens trodde på det själva. I stället blickade 

man nostalgiskt tillbaka till en svunnen tid när husmodern var en viktigare beståndsdel i 
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produktionen och därför idealiserades lantbrukarhustrun.  

 

Genom en kvalitativ innehållsanalys har olika teman utkristalliserat sig och undersökningen 

delades in i två övergripande avdelningar, "Likställandet av arbete och strävan efter 

gemensamhet" och "Hembiträdesfrågan". I det första temat har jag framför allt tillämpat 

Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och husmoderskontraktet. Jag har kunnat visa att 

hennes teorier stämmer väl in på SHR:s framtoning under 1930-talet. Hela förutsättningen för 

husmodersrollen är att det finns en manlig försörjare och detta är inget som SHR ifrågasatte i 

Medlemsbladet. De såg snarare arbetskonflikten som en ren kvinnofråga, precis som Hirdman 

anfört. Männens ansvar i sammanhanget, som arbetsgivare eller politiker, diskuterades inte 

överhuvudtaget. Det som jag kan bidra med i detta sammanhang är den nämnda 

åldersdistinktionen, att SHR såg annorlunda på yngre arbetande, ogifta kvinnor. Det är tydligt 

att SHR ville att unga kvinnorna skulle bli hemarbetande husmödrar på sikt, på så sätt stärkte 

man de rådande normerna, men de var trots allt öppna för att kvinnorna skulle arbeta utom 

hemmet som unga.  

 

I temat om hembiträdesfrågan, har jag redogjort för hur första temat kunnat visa sig rent 

konkret. Hembiträdet var ju den förvärvsarbetande kvinnan som utför samma arbete, det 

husliga, som husmodern. Många av de frågor, om likställandet av arbete och synen på den 

egna arbetsrollen som husmoder, drivs till sin spets i detta tema och ger flera intressanta svar.  

Här visar det sig att trots att alla försök att höja status på det husliga arbetet, såg husmödrarna 

delvis ner på detta arbete, åtminstone när hembiträdena utförde det. De verkade överlag inte 

vilja betala för utbildade hembiträdena och inte heller vilja att deras döttrar skulle bli 

hembiträden. Arendts teorier om arbete och tillverkning gör sig här gällande. Att få betalt för 

sitt arbete förändrar inte statusen för det husliga arbetet, eftersom resultatet av det konsumeras 

fort. Om lönen hade varit avgörande, hade också husmödrarna haft en annan, mer positiv syn 

på hembiträdena. Här vill jag återknyta till SHR:s syn på lanthusmodern som idealiserades i 

Medlemsbladet, trots att hon inte fick pengar eller lön för sitt arbete. Med detta vill jag dra 

slutsatsen att lön eller höjda löner inte är avgörande för synen på det husliga arbetet och dess 

status. Det handlar snarare om synen på själva arbetsprocessen och på det husliga arbetet, som 

tycks vara svår att ändra på.  

 

Undersökningen har bekräftat, fördjupat och även ifrågasatt tidigare forskning i ämnet. 

Renée Frangeur hävdar i sin avhandling att SHR tog klar ställning för den gifta yrkeskvinnan 
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först år 1935. I min undersökning, med exempel från 1933 och 1934, visar jag att detta skedde 

tidigare. Vidare har jag kunnat bekräfta Karin Carlssons teser om svårigheten att höja det 

husliga arbetets status och vidgat perspektiven. Medan hon använt hemvårdarinnan som 

exempel har jag studerat husmodern. Jag har också jämfört Kerstin Mattssons slutsatser om 

hembiträdets syn på det husliga arbetet med mina resultat gällande husmoderns. En slutsats 

utifrån detta är att lönen eller frånvaron av lön spelar en mindre roll för det husliga arbetets 

status. På samma sätt har jag motbevisat Hilde Danielsens tes om att husmodern blev 

underordnad sin make på grund av han hade en lön. Problemet var inte lönen, utan det lågt 

värderade husliga arbetet som husmodern utförde. 

 

10.1 Slutdiskussion 

Att forska om svenska husmödrar är inte särskilt trendigt eller eftersträvansvärt. Den 

slutsatsen är åtminstone lätt att dra när man tittar på hur försvinnande få bidragen är i svensk 

kvinnohistoria gällande detta ämne. Oavsett så ville jag med detta bidrag åter kasta ljus på 

husmodern och jag vågar påstå att min forskning är relevant utifrån flera aspekter.  

 

Uppsatsen har kretsat kring arbetsfrågan i Medlemsbladet på flera nivåer. Undersökningen tog 

avstamp i SHR:s förhållningssätt till förvärvsarbetande kvinnor och framför allt gifta sådana. 

Här har jag bidragit till ny kunskap gällande när SHR faktiskt tog ställning för den gifta 

kvinnan och även tagit upp en spännande åldersaspekt. Uppsatsen har emellertid främst 

handlat om husmödrarna själva. När det gäller husmödrarnas syn på sig själva har jag tagit 

upp flera intressanta faktorer gällande deras önskan om att bli erkända som yrkeskvinnor och 

även de skillnader som fanns husmödrar emellan. I Medlemsbladet idealiseras 

lantbrukarhustrun, eftersom hon fortfarande är en del av produktionen i hemmet och inte bara 

utför det husliga arbetet. Här synliggörs också husmödrarnas ambivalens under 1930-talet. De 

vill ses som moderna yrkeskvinnor, men vill också tillbaka till en svunnen tid där de hade en 

viktigare roll i familjen.  

 

Försöken att höja det husliga arbetets status lyckas heller inte, delvis på grund av att 

husmödrarna inte värderar det tillräckligt högt själva. Det visar sig inte minst i synen på 

hembiträdet, som utför det husliga arbetet med lön men som ändå står lägre ner i hierarkin i 

husmödrarnas ögon. SHR:s försök i Medlemsbladet att närma sig hembiträdena faller platt 

antagligen beroende på att man inte får med sina medlemmar i frågan.  
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Ett genusperspektiv har genomsyrat undersökningen och i stort har jag kunnat bekräfta 

Yvonne Hirdmans teorier om husmoderskontraktet. SHR ifrågasatte inte mannens ansvar i 

olika frågor och befäste dåtidens normer om mäns och kvinnors roller i samhället. Det går inte 

på något sätt att säga att SHR låg i bräschen för kvinnors rättigheter eller för jämställdhet, 

men man får komma ihåg att förbundet företrädesvis jobbade för sina egna medlemmar och 

genom sitt arbete bidrog till att husmödrarna faktiskt fick det bättre genom åren.  

 

När det gäller det husliga arbetets status, som behandlats genom hela undersökningen, så är 

denna aspekt inte bara "historia", utan den berättar också saker om oss, om vår tid. För spolar 

vi fram bandet från 1930-tal till 2020-tal, så ser vi hur mycket som går att känna igen. Nu har 

kvinnor alla möjligheter att tjäna sitt eget uppehälle, men på samma gång ligger 

förväntningarna tunga på att de som stadgat sig också ska ta på sig en slags husmodersroll i 

hemmet. Även om förutsättningarna är helt annorlunda nu är själva anledningen exakt 

densamma som 1930. Det handlar dels om att husligt arbete och omsorg ses som något 

kvinnligt, dels att detta fortfarande inte ses som ett riktigt arbete. Det är bara något som 

kvinnor förväntas kunna, och förväntas göra än i dag. Denna uppsats har berört denna 

problematik genom att visa husmödrarnas syn på sig själva, på det husliga arbetet och på detta 

arbete i förhållande till förvärvsarbete och förvärvsarbetande kvinnor.  
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