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Abstrakt 

 

Sandra Häll Pettersson: Förvärvsarbetande kvinnor?: Statliga kommittéers ideal om kvinnor 

och arbete i 1930-talets Sverige. Uppsala universitet: Institutionen för idé- och lärdomshisto-

ria, masteruppsats, vårterminen 2016. 

 

Denna uppsats undersöker formandet av feminina ideal i samband med statliga offentliga ut-

redningar om kvinnors förvärvsarbete under 1930-talet, och fokuserar på utredningarna ge-

nomförda av Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén. Dessa utredningar var 

en produkt av den politiska debatten kring kvinnoarbetsfrågan och befolkningsfrågan som 

tagit mycket plats i riksdagsdebatterna under perioden. Utifrån ett genus- och intersektional-

itetsperspektiv visar undersökningen att det fanns en oenighet hos kommittéerna om vilket 

ideal som skulle förespråkas och vilka åtgärder som behövde vidtas för att råda bot på pro-

blematiken. Majoriteten av ledamöterna var nämligen för att kvinnor skulle ha ett fortsatt – 

och utökat – tillträde till förvärvsarbetet, medan två i slutändan skulle förespråka ett förbud 

mot gifta kvinnors förvärvsarbete. Förespråkarna av förvärvsarbetet skulle emellertid vara 

oeniga om vilka olika reformer eller lagar som bäst skulle uppfylla bland annat syftet att lösa 

befolkningsfrågan. En sådan åtgärd som till slut ändå skulle föreslås var den blivande kvinno-

arbetslag som skulle drivas igenom 1939, och som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor 

på grund av äktenskap och moderskap. Förutom att majoriteten av ledamöterna förespråkade 

förvärvsarbetet så var idealet för dem bland annat också att detta skulle kunna kombineras 

med giftermål och barnafödande, eftersom arbetsförhållandena inom förvärvsarbetet i dess 

dåvarande form skapade problem i familjebildningen. Undersökningen har också visat hur 

kommittéerna bestod av ledamöter som främst representerade en bred ideologisk och akade-

misk elit. Med hjälp av sina vetenskapliga kunskapsområden och ett metodologiskt tillväga-

gångssätt kunde dessa ledamöter därmed underbygga de feminina ideal som de förespråkade – 

och på så sätt ge legitimitet till dessa ideal. 
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Inledning 

 

 

Frågan om de förvärvsarbetande kvinnorna var en central politisk fråga i Sverige under mel-

lankrigstiden.
1
 Perioden, som i stor utstäckning präglades av stora förändringar orsakade 

bland annat av industrialiseringen, hade inletts med instiftandet av flera lagar som på olika 

sätt skulle påverka kvinnornas situation. Den kanske största förändringen kom i och med in-

stiftandet av allmän rösträtt 1919, vilket skulle innebära att nya rättigheter och skyldigeter 

formades för kvinnorna. Perioden skulle emellertid också präglas av stora förändringar för 

kvinnornas arbetsmöjligheter. En sådan förändring var behörighetslagen som trädde i kraft 

1925. Denna lag innebar att kvinnor hade rätt till arbete inom statlig och offentlig tjänst, men 

med undantag för till exempel präst- och polistjänst.
2
 

Forskaren Åsa Lundqvist har beskrivit hur det svenska välfärdsbygget präglades av en om-

bildning av familjepolitiken, och att familjen som enhet flyttades till politikens centrum. Den 

nya politiken krävde att familjens sociala och ekonomiska struktur behövde organiseras om, 

och Lundqvist beskriver hur ett tema i den familjepolitiska diskussionen var kvinnoarbetsfrå-

gan, vilket är den fråga som jag kommer att undersöka i denna uppsats.
3
 

Det är främst inom två inte helt separata debatter som kvinnoarbetsfrågan får en central roll 

under mellankrigstiden. Den ena debatten riktades direkt mot kvinnornas förvärvsarbete, då 

arbetslöshet och fattigdom hade utmynnat i ett utbrett motstånd särskilt mot gifta kvinnors 

förvärvsarbete.
4
 Den andra debatten hade kopplingar till sjunkande födelsetal och giftermåls-

frekvens, vilket ansågs kunna ha en påverkan på befolkningsbeståndet. Den så kallade befolk-

ningskrisen skapade en debatt som har sammanfattats i namnet befolkningsfrågan. I denna 

debatt ansågs familjen som samhällsinstitution hotad eftersom gifta kvinnors förvärvsarbete 

                                                 
1
 Renée Frangeur, ”Feminismen och statsmakten i Sverige på 1930-talet: Kvinnoarbetskommittén, kvinnorörel-

sen och SAP 1935–1939”, i Gullikstad, Berit & Heitmann, Kari, Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk 

perspektiv: Konferensrapport fra det 5. Nordiska kvinnehistorikermøte, Klækken 08.-11.08.96 (Dragvoll, 1997), 

s. 135. 
2
 En annan viktig lag som berörde kvinnornas förvärvsarbete var den nya giftermålsbalken från 1921 som myn-

digförklarade gifta kvinnor och som gav kvinnorna rätten att själva bestämma över sitt förvärvsarbete. Lagen 

stadgade också lika skyldigheter för kvinnor och män att bidra till familjeförsörjningen, se Renée Frangeur, 

Yrkeskvinna eller makens tjänarinna?: Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige 

(Lund, 1998), s. 62–63; Christina Florin & Lars Kvarnström (red.), Kvinnor på gränsen till medborgarskap: 

Genus, politik och offentlighet 1800–1950 (Stockholm, 2001), s. 20. 
3
 Åsa Lundqvist, Familjen i den svenska modellen (Umeå, 2007), s. 9, 36. 

4
 Frangeur 1998, s. 63; Se även Lundqvist 2007, s. 39; Zara Bersbo, ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt 

och helt.”: Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921–1971 (Växjö, 2011), s. 90; Frangeur har förklarat 

att till skillnad från i till exempel Tyskland och USA så skulle inte kvinnoarbetsfrågan endast underordnas be-

folkningsfrågan, se Frangeur 1998, s. 247. 
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inte ansågs som förenligt med barnafödande och höga födelsetal. Fokus på den gifta kvinnans 

arbetsideal hade dock även betydelse för den ogifta kvinnans arbetsideal eftersom de också 

förväntades att gifta sig i framtiden.
5
 Genom befolkningsfrågan blev en sjunkande nativitet ett 

nationalekonomiskt problem, och i och med kopplingar till kvinnorna blev deras ställning en 

fråga om nationell överlevnad.
6
 Två personer som skulle vara särskilt aktiva inom befolk-

ningsfrågan, och som speciellt diskuterade kvinnornas ställning i samband med den, var soci-

aldemokraterna Alva och Gunnar Myrdal, som 1934 kom ut med skriften Kris i befolknings-

frågan. 

På grund av problematiken kring befolkningsfrågan och kvinnoarbetsfrågan hade en situat-

ion uppkommit då olika debattörer krävde en utredning av dessa frågor.
7
 Under 1930-talet var 

det främst statliga utredningar som användes i detta syfte. Statliga utredningar fungerade som 

underlag för politiska beslut och reformer, och två utredningar som under mellankrigstiden 

skulle utreda frågan om kvinnors förvärvsarbete (bland annat i relation till befolkningsfrågan) 

var Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén, som var aktiva mellan 1935 och 

1938.
8
 

Dessa utredningar skulle ha betydelse för kvinnans situation under mellankrigstiden och 

senare. På samma sätt som perioden skulle inledas med flera stora förändringar i kvinnornas 

situation skulle den också avslutas på samma vis. År 1939 kom nämligen en lag som förbjöd 

arbetsgivare att avskeda kvinnor om de förlovade sig, gifte sig eller skaffade barn. Lagen för-

ändrade principerna för kvinnornas handlingsutrymme och garanterade dem tillgång till för-

värvsarbete till en större utsträckning en tidigare. Lagen har av forskare beskrivits som ”viktig 

[…] i striden för gifta kvinnors medborgerliga rättigheter.”
9
 

Trots sådana förändringar har dock mellankrigstiden kommit att framställas som en period 

då husmodersideal fastställdes – något som bland annat Befolkningskommissionen ansågs stå 

bakom.
10

 Samtidigt var det Befolkningskommissionens utredning som bland annat skulle re-

                                                 
5
 Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950; Genus, makt och arbetsdelning (Stockholm, 1999), s. 141. 

6
 Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg (red.), Sveriges historia. 1920–1965 (Stockholm, 2012), 

s. 213. 
7
 Frangeur 1998, s. 152–154. 

8
 Per Wisselgren har visat hur det statliga utredningsväsendet, vilket hade rötter från det tidiga 1800-talet, ökade 

markant under första hälften av 1900-talet och speciellt under 1930-talet. Syftet med de statliga utredningarna 

var att fungera som underlag för riksdagens beslut, se Per Wisselgren, ”Vetenskap och/eller politik?: Om gräns-

teorier och utredningsväsendets vetenskapshistoria”, i Bosse Sundin & Maria Göransdotter (red.), Mångsysslare 

och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria (Umeå, 2008), s. 108–110. 
9
 Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red.), Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i 

moderniteten (Umeå, 2011), s. 31. 
10

 Yvonne Hirdman, Kvinnohistoria: Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar (Stockholm, 1992) (a), s. 

212. 
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sultera i det jag kallar för kvinnoarbetslagen från 1939.
11

  Tidigare forsknings beskrivning av 

perioden tycks därmed präglas av vissa motstridigheter, vilket är en paradox som jag kommer 

att intressera mig för i denna studie.   

 

Syfte och frågeställning 

För att möta samhällsförändringarna krävdes en omformulering av feminina ideal – där idea-

len anpassades efter vilka problem som behövde lösas – och därmed också en omformulering 

av kvinnornas handlingsutrymme. Med utgångspunkt i debatten kring kvinnoarbetsfrågan, och 

de eventuella förändringar som förespråkades där, ligger kärnan i denna uppsats i att belysa 

hur sådana feminina ideal skapas. Jag studerar hur Befolkningskommissionen och Kvinnoar-

betskommittén argumenterade för hur kvinnors arbete bör se ut. Syftet med denna uppsats är 

därför att undersöka hur feminina ideal konstrueras av Befolkningskommissionen och Kvin-

noarbetskommittén i debatten om kvinnors arbete under andra hälften av 1930-talet. Jag in-

tresserar mig för hur konstruerandet av en sådan idealbild gick till: hur feminina ideal uttryck-

tes och hur utredningarna arbetade sig fram till en sådan idealbild. De frågor som jag ställer 

är: hur anser Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén att kvinnors arbete bör 

se ut och varför? Vilka åtgärder för att uppnå detta föreslår de? Finns det varierande åsikter? 

Hur kommer de fram till dessa ideal? 

 

Genusteori: språket, intersektionalitet och genuskontrakt 

För att analysera hur feminina ideal konstrueras behöver jag i denna uppsats använda mig av 

en genusteoretisk analysmodell.
12

 Modellen jag kommer att använda inspireras av filosofen 

                                                 
11

 För utkast till lagen se SOU 1938:13: Kvinnoarbetskommittén, Betänkande angående förvärvsarbetande kvin-

nors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd (Stockholm 1938), s. 8. 
12

 Jag ser i denna uppsats både ”kön” och ”genus” som konstruerade på det vis som Butler beskriver i sin teori, 

och ser därmed ingen dikotomi mellan begreppen där kön å ena sidan skulle ses som beskrivande av något natur-

ligt och genus å andra sidan som en kulturell och social konstruktion. Jag väljer dock att använda begreppet 

genus som analytiskt begrepp i undersökningen för att analysera hur femininitet skapas, även om begreppet kön 

därmed hade fungerat lika väl. Ett sådant tillvägagångssätt har kritiserats eftersom det tycks legitimera den bio-

logiska aspekten i kön. Jag motiverar dock detta val med att begreppet genus enligt mig passar sig bättre analys-

mässigt då ordet kön används i källorna. Genus är alltså en analytisk kategori som inte är fast utan föränderlig i 

tid och rum, och förändras beroende på vad som analyseras, se Nina Lykke, Genusforskning – en guide till fe-

ministisk teori, metodologi och skrift (2008), sv. översättning (Stockholm, 2009), s. 55; Lykke beskriver hur 

postmodern feminism kritiserar fasta kategorier såsom ”man” och ”kvinna” och förespråkar istället fler katego-

rier, eller inga alls, se Lykke 2009, s. 164. Denna teori vill därmed inte utgå från fasta genuskategorier utan vill 

ha ett mer öppet angreppssätt som inte begränsar resultatet. Det blir därmed problematiskt att tala om kvinnor 

och män som givna kategorier, och femininitet och maskulinitet som något fixerat utifrån Butlers teorier. Denna 

uppsats utgår dock inte från kategorin ”kvinna” som en given kategori utan en kategori som konstrueras genom 

att den tillskrivs vissa egenskaper och förväntningar. I uppsatsen fokuserar jag på det arbete som tillskrivs kate-

gorin kvinnor, och begreppet fungerar då empiriskt, där begreppet ”femininitet”, ”feminina ideal” eller ”femi-

nina arbetsideal” blir analytiska termer som sammanfattar den innebörd som empirin tillskriver kategorin kvin-
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Judith Butlers postmoderna feminism och språkfilosofi i kombination med intersektionell 

genusteori. Resultaten av denna analysmodell kommer också att diskuteras i förhållande till 

genuskontraktsteori, vars analysram också kommer att presenteras i detta avsnitt. 

Den första utgångspunkt av genusteori som blir viktig i undersökningen är hur konstrukt-

ionen av det feminina går till. Undersökningen kommer att baseras på skriftligt källmaterial, 

och Butler har argumenterat att språket fungerar symboliskt och teoretiskt betydelsegivande 

för konstruktionen av femininiteten. Denna teoretiska femininitet får dock också ett materiellt 

inflytande på subjektet. Butler menar nämligen också att språket är en handlingsutövande 

praxis som får materiella effekter. Genom att tal om femininitet upprepas (åter)skapas femini-

nitet om och om igen – vilket fixerar och naturaliserar normer om kön/genus. Normerna be-

stämmer då vad som är rätt och fel eller naturligt och onaturligt könat beteende för subjekten 

– ”med konsekvenser för de ramar som subjekten måste definiera sig inom och för det sätt 

varpå de måste stilisera sina kroppsliga uttryck för att göra sig begripliga som könssubjekt i 

samhället”. På samma gång tar subjekten utgångspunkt i dessa upprepade uttalanden när de 

uttrycker sig, vilket därmed ytterligare upprätthåller normerna (eventuellt med en liten variat-

ion som i det långa loppet skapar förändringar i normerna).
13

 

I Butlers mening blir könstillhörighet därmed ”performativ” – det vill säga repetitiva ytt-

randen som utlöser handlingar.
14

 Kön är då enligt henne ”en effekt av upprepade talhandlingar 

som […] kallar in individen i en könsidentitet, varigenom individen blir till som könssubjekt.” 

Det är alltså görandet som skapar könets existens enligt Butler, men samtidigt som könet är 

processuellt får processen också ”materiella och verklighetsproducerande effekter” där könet 

framstår som essentiellt och givet.
15

 I denna uppsats kommer jag till en begränsad utsträck-

ning kunna förhålla mig till performativitet som fenomen, eftersom det ligger utanför uppsat-

sens syfte att studera idealens verkningar i större utsträckning än kategoriserandet av subjekt. 

Det är dock intressant att resonera kring performativitet då det kan ge en extra dimension i 

                                                                                                                                                         
nor. Jag har här valt att använda mig av ordet femininitet som analytiskt begrepp istället för ”kvinnlighet” ef-

tersom det likt begreppen kvinna och kön också används empiriskt. 
13

 Lykke 2009, s. 64–66; Butler bygger sin teori delvis på Michel Foucaults teorier, där han menar att subjektet 

blir till inom samhällets diskurser – inte bortom eller före dem. Ofta har diskursanalyser baserade på Foucaults 

teorier möjliggjort postmoderna feministiska analyser. Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus teore-

tiserar kring diskursanalyser och menar att utgångspunkten för en sådan analys är att det skrivna ordet konstrue-

rar verkligheten med dess normer. De menar att diskurser alltid är kopplade till makt eftersom de konstruerar 

idéer och normer om vad som är tillåtet eller inte. Således kan vi se många likheter mellan den genusteoretiska 

modellen och diskursanalysen, se Lykke 2009, s. 64–66, 173, Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens 

mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 2000), s. 17. 
14

 Begreppet performativ härstammar från filosofen J. L. Austin. Ett performativ definierar inom talhandlingsteo-

rin ett handlingsbestämmande ord, dvs. ett ord som utlöser en handling när det uttalas: ett exempel är att förklara 

någon skyldig till ett brott. Ett sådant yttrande får därmed materiella effekter för subjektet, se Lykke 2009, s. 64. 
15

 Lykke 2009, s. 65. 
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analysen eftersom begreppet visar hur teoretisk femininitet får materiella effekter och påver-

kan på individer. 

Det som jag tar fasta på i denna uppsats är den teoretiska bilden av femininitet eller femi-

nina ideal. Dessa ideal är dock inte fast utan varierande i tid och rum. I den postmoderna 

feminismen ligger fokus på små ”specifikt lokaliserade och kontextualiserade historier” sna-

rare än stora historiska berättelser eller något som anses gemensamt för alla kvinnor. Teorin 

intresserar sig för hur mindre kontexter visar på variationer i genuskategorier och genom att 

ha ett mer öppet angreppssätt ligger det i det empiriska materialet att avgöra vilka genuskate-

gorier som det går att tala om, och vad dessa innebär.
16

 Detta är en modell som jag i denna 

undersökning vill efterlikna: vilket gör att generaliseringar frångås och ett öppethållande för 

variationer i feminina ideal möjliggörs. 

Variationerna i genuskategorierna beror dock även på andra faktorer och det är inte bara 

omskrivningar om kvinnor som skapar innebörden av femininitet för subjekten. Även andra 

kategoriseringar är med och påverkar feminina subjekts handlingsutrymme och är inte minst 

viktiga i maktförhållanden. Genusvetaren Nina Lykke beskriver hur begreppet ”intersektion-

alitet” kan användas för att betona mångfald i diskussioner om jämställdhet, men också för att 

analysera ”samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, baserade på kategorier 

såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, nationalitet, etc”. Hon beskriver hur 

intersektionalitetsbegreppet kan ge en förståelse för dimensionerna i maktens oregelbundenhet 

och hur de kopplas ihop och interagerar med varandra.
17

 Jag menar då att sådana kategorier är 

med och konstruerar den teoretiska bilden av de feminina idealen. 

Lykke föreslår att intersektionalitetsanalysen kan genomföras genom att analysen inklude-

rar ett urval av de olika kategoriseringarna eftersom analysen annars blir ohanterlig. De kate-

goriseringar som inkluderas i analysen skall vara de som ”det konkreta analysarbetet utpekar 

som betydelsefulla”.
18

 Vilka kategoriseringar som alltså inkluderas bestäms av materialet och 

analysen av det – men eventuella bortval måste dock också motiveras.
19

 Det är utifrån en så-

dan modell som jag kommer att inkludera andra kategoriseringar än genus i min analys, och 

kommer söka efter sådana kategorier i källmaterialet.
20

 

                                                 
16

 Lykke 2009, s. 164. 
17

 Nina Lykke, ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 

vol. 24, no. 1, (Lund, 2003), s. 48. 
18

 Lykke 2003, s. 53. 
19

 Tiina Rosenberg, ”Är alla marginaliseringar likvärdiga?”, i Pia Laskar, Paulina le los Reyes & Satu Gröndahl 

(red.), Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den feministiska debatten (Hägersten, 2007), s. 

82. 
20

 Den genusteoretiska utgångspunkten signalerar dock att kategorin genus blir den centrala faktorn även i en 

intersektionell analys likt denna. Man kan tänka sig att detta går att kritisera då genus då konstrueras som den 
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Ett annat viktigt genusperspektiv som ofta figurerat i tidigare undersökningar som studerat 

kvinnors arbete och feminina ideal under 1900-talet är historikern och genusteoretikern 

Yvonne Hirdmans genuskontraktsteori. Begreppet ”genuskontrakt” används för att förklara 

den manliga överordningen och kvinnliga underordningen i samhället. Begreppet syftar dock 

inte på ett överenskommet kontrakt mellan två parter utan är en kulturellt nedärvd överens-

kommelse där kvinnor och män har åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter.  Ut-

rymme för förhandlingar finns dock. Begreppet anknyter till två andra begrepp: ”genusord-

ning” eller ”genussystem”, som syftar på den grundläggande ordningen i det västerländska 

samhället, vilken också påverkar ekonomiska, politiska och sociala ordningar. Denna ordning 

bestämmer gränserna för föreställningar och förväntningar som har betydelse för idealen hos 

kvinnor respektive män. Ordningen uttrycker sig så att den för det första gör skillnad på kvin-

nor och män (där de har olika roller och uppgifter) samt för det andra att mannen är normen 

utifrån vilken kvinnan betraktas. Hur jag mer specifikt förhåller mig till genuskontraktsteorin i 

denna undersökning kommer jag att komma tillbaka till i avsnittet om tidigare forskning, men 

kan dock här nämna att jag kommer att jämföra de resultat som jag får genom ovan presente-

rade analysmodell mot Hirdmans resultat, vilket gör att teorin också kommer att påverka 

undersökningen. 

 

Kompletterande perspektiv: vetenskap, politik och nätverk 

För att svara på den tredje frågan i min frågeställning – ”hur kommer de fram till dessa femi-

nina ideal?” – kommer jag att komplettera genusperspektivet med några ytterligare perspek-

tiv. Som jag tidigare beskrivit fanns det politiska aktörer som har setts som särskilt intressanta 

under perioden, såsom Alva och Gunnar Myrdal. Paret Myrdal var båda ledamöter i de kom-

mittéer som jag studerar, och var bara två av flertalet andra intressanta ledamöter som under 

perioden inte bara hade kopplingar till politiken men också till akademin. 

Med paret Myrdal som exempel utgår jag därmed från att det är intressant att studera hur 

sådana personer kan ha bidragit till konstruktionen av det feminina idealet. Det jag här intres-

serar mig för är hur dessa personer kan tänkas ha bidragit till att utredningen har kommit fram 

till sådana ideal. Det är bland annat den vetenskapliga aspekten jag här tar fasta på eftersom 

                                                                                                                                                         
centrala och viktigaste maktkategorin, när så inte alltid är fallet, eftersom genus snarare fungerar i samspel med 

andra kategorier, se Lykke 2009, s. 108. Denna analys utgår från genus som en central kategori för analysen, 

trots min medvetenhet om denna problematik. Detta motiveras genom att jag helt enkelt valt genus som fokus-

punkt. 
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tidigare forskare var argumenterat för att vetenskapen har använts för att motivera och upp-

rätthålla en distinktion mellan kvinnor och män.
21

 

En sådan koppling mellan vetenskap och konstruktionen av femininitet fanns bland annat i 

utredningsväsendet. Forskaren Per Wisselgren har pekat på utredningsväsendet som ett exem-

pel på en koppling mellan vetenskap och politik, och förklarar att det initiala syftet med det 

statliga utredningsväsendet var ”att insamla nödig information om alla viktigare beslut.” Wis-

selgren beskriver även hur utredningsväsendet expanderade kraftigt under första hälften av 

1900-talet – och särskilt 1930-talet beskrivs som en stark period för denna typ av verksam-

het.
22

  

En annan tidigare forskare som har intresserat sig för konstruktioner av feminina ideal uti-

från ett vetenskapligt och politiskt perspektiv är idéhistorikern Maria Björkman. Hon har uti-

från ett nätverksperspektiv visat hur vetenskapliga nätverk formar egna genuskontrakt, och 

applicerar denna teori delvis på Befolkningskommissionen. Detta har hon gjort genom att 

peka på vilka föreställningar om kvinnors och mäns roller som uttrycktes av ett rasbiologiskt 

nätverk.
23

 Björkmans studie har fungerat som inspiration till denna undersökning då hon pre-

senterar ett sätt att analysera personer inom exempelvis statliga utredningar och hur de bidrar 

till att konstruera femininitet. Genom att ett nätverks profil och arbetsmetoder analyseras kan 

detta ge en större förståelse för hur aktörer får inflytande över konstruktionen av genuskatego-

rier. Björkman poängterar hur detta perspektiv kan belysa nätverks politiska makt, genom att 

det kan ge en bild av hur nätverket anser sig legitimera ett ideal genom exempelvis vetenskap. 

Hon argumenterar vidare att maktutövanden hos inofficiella nätverk kan analyseras genom en 

sådan modell, vilket alltså kan belysa hur till exempel olika vetenskapliga nätverk kan till-

skansa sig makt.
24

 Detta perspektiv ger därmed genusanalysen ännu en vinkel – och belyser 

hur makt att påverka genuskonstruktioner uppstår. 

                                                 
21

 Wikander 1999, s. 14. 
22

 Wisselgren 2008, s. 104, 108–110; Både de samhällsvetenskapliga och de naturvetenskapliga ämnena har 

tillskrivits betydelse i den politiska sfären. Bland annat Wisselgren har understrukit samhällsvetenskapernas roll 

i den demokratiska staten och framhäller hur de är en ”fundamental pillar in the formation of modernity”.  Se 

Anna Larsson & Per Wisselgren, ”Introduction: Contextualizing social science” i Richard Danell, Anna Larsson 

& Per Wisselgren, Social Science in Context: Historical, Sociological, and Global Perspectives (Lund, 2013), s. 

9–10, 12; Andra forskare såsom idéhistorikern Sven Widmalm har framhållit naturvetenskapens inflytande över 

politiken. Widmalm har exempelvis beskrivit hur ”[n]aturvetenskapen brukar tilldelas en central roll inom mo-

derniseringsprocessen – för dess roll inom produktionen, för dess betydelse inom rationaliseringen av en rad 

samhällsområden, för den klara tanken och det orädda sanningssökandet.” Se Sven Widmalm (red.), Vetenskaps-

bärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället, 1880–1950 (Hedemora, 1999), s. 13. 
23

 Maria Björkman, Den anfrätta stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909–1963 (Lund, 

2011), s. 40. 
24

 Björkman 2011, s. 37; Det är dock inte bara undantagsvis inofficiella nätverk som blir aktuella i en sådan 

analys, eftersom inofficiella nätverk också delvis kan vara officiella, till exempel genom att delar av nätverket 

kan vara statligt fastställda. 
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Det nätverksperspektiv som Björkman utgår ifrån fokuserar på de kvalitativa och sociala 

aspekterna i ett nätverk. Nätverksteoretiker sammanfattar tre egenskaper hos nätverk: 1) de är 

exklusiva och stänger ute andra än medlemmarna, 2) de reproducerar sig socialt och 3) deras 

medlemmar utbyter resurser.
25

 Jag vill i denna analys särskilt ta fasta på nätverkets medlem-

mar och på deras resurser. Genom en sådan analys blir dock även andra aspekter än en veten-

skaplig karaktär hos nätverksmedlemmarna synliga – såsom politiska och yrkesmässiga kän-

netecken. Resursaspekten i en sådan analys inbegriper nämligen tre typer av kapital – ekono-

miskt, symboliskt och socialt.
26

 Jag vill i denna studie ta fasta på aspekter av de två sist-

nämnda typerna av kapital. Symboliska kapital avser i denna mening faktorer såsom utbild-

ning och yrke och jag studerar här vilken utbildning, vilket yrke och vilka politiska uppdrag 

som ledamöterna inom kommittéerna hade. Socialt kapital avser i sin tur vilka kontakter och 

förbindelser som finns mellan ledamöterna. Det sociala kapitalet blir viktigt eftersom detta 

både synliggör kopplingar mellan ledamöterna men också hur symboliska kapital sprids ge-

nom förbindelser mellan dem. Jag vill kort sagt veta vilket typ av nätverk som omgav Befolk-

ningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén. 

Med detta nätverksperspektiv utökas också aktörsperspektivet som bland annat Wisselgren 

och Hirdman i någon mån tidigare har presenterat – där Wisselgren och inte minst Hirdman 

ger stor uppmärksamhet till makarna Myrdal och deras politik under mellankrigstiden.
27

 Nät-

verksperspektivet ger dock chans för fler aktörer att ta utrymme i undersökningen. Även 

andra forskare har till en viss utsträckning beskrivit vilka typer av personer som omgav utred-

ningarna, men det är endast Björkman som tidigare har applicerat nätverksperspektivet på 

delar av Befolkningskommissionen.
28

 

 

                                                 
25

 Björkman 2011, s. 37–38. 
26

 Ylva Hasselberg & Tom Petersson (red.), ”Bäste broder!”: Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt 

näringsliv (Hedemora 2006), s. 55–56, 58. 
27

 Wisselgren har exempelvis intresserat sig för mötet mellan Alva och Gunnar Myrdal och utredningsväsendet, 

och har argumenterat för ”att ett huvudtema i paret Myrdals verksamhet var frågan om hur relationen mellan 

vetenskap och politik kan och bör se ut”. Wisselgren förklarar också att särskilt Gunnar Myrdal intresserade sig 

för gränsdragningen mellan vetenskap och politik, och att han applicerade sina tankar på i utredningsväsendet 

genom Befolkningskommissionen, se Wisselgren 2008, s. 108, 110-114; Hirdman har i flertalet studier inklude-

rat makarna Myrdal och deras politik i sina verk, se t.ex. Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och 

andra kvinnohistorier (Stockholm, 1992) (b), Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat: Boken om Alva Myrdal 

(Stockholm, 2006) och Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta – studier i svensk folkhemspolitik (1989), 4 

uppl. (Stockholm, 2010). 
28

 Vilka ledamöterna i Kvinnoarbetskommittén eller Befolkningskommissionen var har tidigare till exempel 

presenterats av Bersbo, som belyser vilka ledamöterna inom Kvinnoarbetskommittén var och vilka grupperingar 

de representerade, och av Lundqvist som presenterat Befolkningskommissionens ledamöter, se Lundqvist 2007, 

s. 49 och Bersbo 2011, kapitel 3; Björkman har i sin studie belyst vissa av ledamöterna i Befolkningskommiss-

ionen som antingen hade kopplingar till det rasbiologiska nätverket som hon studerar, eller som hade kopplingar 

till utredningen kring sterilisering och arvsbiologi i kommissionen, se Björkman 2011, särskilt kapitel 6. 
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Metod 

Utifrån ovan presenterade teoretiska perspektiv kommer jag i detta avsnitt att mer konkret 

beskriva vad det är som jag tar fasta på i källmaterialet. I de genusteoretiska utgångspunkterna 

har jag slagit fast att det är språket, här uttryckt i textform, som är viktigt i analysen av vilka 

feminina arbetsideal som framförs av kommittéerna. De empiriska aspekter som jag därför 

kommer att söka efter är först och främst kategorierna ”kvinnor”, ”kvinnlighet” eller ”kvinn-

ligt kön” i samband med diskussioner av arbete – både förvärvsarbete, obetalt arbete eller 

ickearbete.
29

 I dessa sammanhang kommer jag dessutom utifrån intersektionalitetsperspektivet 

att söka efter andra kategorier som blir viktiga. Lykke hade poängterat att ett urval av sådana 

kategorier måste ske för att en sådan analys inte ska bli ohanterlig. Hon har menat att det är 

analysen och källmaterialet som bestämmer vilka kategorier som blir viktiga, och genom att 

jag först och främst söker efter kombinationer mellan faktorerna femininitet och arbete så sker 

en avgränsning till följd av detta. Jag kommer i den följande undersökningen att visa hur ka-

tegorierna civilstånd, föräldraskap, ålder, socioekonomisk grupp och arvsanlag blir mer eller 

mindre viktiga i samband med det feminina arbetsidealet. Antalet kategorier kan tyckas 

många, men jag kommer att ge kategorierna mer eller mindre utrymme i uppsatsen utifrån till 

vilken utsträckning de förespråkas. Alla kategorierna är dock sammantaget viktiga ur ett inter-

sektionalitets- och maktperspektiv, och alla dessa förespråkade faktorer sammanfattas därmed 

i det feminina idealet. 

För att studera utredningarna utifrån ett nätverks- och vetenskapsperspektiv har jag utifrån 

sekundärlitteratur (och delvis källmaterialet) sammanställt en bild av vilka ledamöterna var. 

Här har jag sökt efter aspekter såsom utbildning, politisk inriktning, yrke och andra uppdrag 

samt övriga intressanta aspekter om ledamöterna. Dessa uppgifter presenteras i form av en 

förteckning som presenteras i Bilaga 1. Utifrån dessa uppgifter kommer jag sedan att disku-

tera vilka ledamöterna var, och vilka sociala och symboliska kapital som framkommer hos 

dem. Jag kommer utöver detta att kort sammanfatta hur vetenskapliga aspekter blir synliga i 

utredningarna, och tar fasta på hur ledamöterna underbygger sina argument om idealen utifrån 

en vedertagen vetenskaplig modell. 

 

                                                 
29

 Jag kommer i analysen att använda begreppet ”förvärvsarbete” när jag avser avlönat arbete eller yrkesarbete 

(som oftast utfördes utanför hemmet) och begreppet ”arbete” när jag talar om arbete i en mer allmän mening 

(avlönat arbete, oavlönat arbete, sysslor, hemarbete, och så vidare). 
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Material och avgränsning 

Eftersom det är Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommitténs feminina arbetsideal 

som jag här vill studera är det material som kan sättas i samband med dessa kommittéer som 

här bör ligga till grund för studien: dels kommittéernas betänkanden och dels deras arkiv. Ef-

tersom kommittéerna tillsammans utgav sjutton betänkanden, som inte nödvändigtvis behand-

lar kvinnors arbete, krävs här ett urval. Kvinnoarbetskommittén utgav endast ett betänkande 

som blir intressant i sin helhet. Befolkningskommissionen som däremot fokuserade på be-

folkningsfrågan skulle dock även utreda aspekter som inte hade nära anknytning till kvinnor-

nas sysselsättning. Därför kommer jag att fokusera på det betänkande där de mer specifikt 

utredde spörsmål kring kvinnors förvärvsarbete, men också undersöka det sammanfattande 

slutbetänkandet där sådana diskussioner också framkommer. I detta slutbetänkande kan jag 

även studera om ytterligare aspekter sätts i relation till kvinnoarbetsfrågan – aspekter som i 

större utsträckning kanske utreds i något utav kommissionens betänkanden som jag valt att 

inte studera. Utifrån mitt valda studieobjekt har jag alltså valt att dels studera Befolknings-

kommissionens Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äkt-

enskap och barnsbörd samt Slutbetänkande respektive Kvinnoarbetskommitténs Betänkande 

angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m. 

Utöver dessa betänkanden kommer jag även att analysera kommittéernas arkiv. Genom att 

inkludera detta material kan jag också studera hur diskussionerna kring kvinnoarbetsfrågan 

gick till i protokoll, koncept och korrespondens – och exempelvis ifall några meningsskiljak-

tigheter förekom. Genom arkivet kan jag också få en större bild av hur kommittéerna arbe-

tade. 

Detta källmaterial anser jag som representativt för de idéer och åsikter som uttrycktes av 

kommittéerna. Det ger både en inblick i hur de slutgiltigen ansåg hur det feminina arbetet 

skulle se ut, hur kommittéerna arbetade sig fram till detta och om olika åsikter framfördes 

under arbetets gång. Brister med materialet måste dock också diskuteras. Trots att arkiv-

materialet bör vara komplett (eftersom handlingarna var offentliga) tycks vissa protokoll sak-

nas i Befolkningskommissionens arkiv. Som jag senare kommer att visa så var Befolknings-

kommissionen uppdelad i olika arbetsgrupper – olika delegationer som arbetade med olika 

sakfrågor – och protokoll från vissa utav dessa delegationer saknas i arkivet. Denna brist blir 

särskilt påtaglig när protokollen från den för denna uppsats viktigaste delegationen, som arbe-

tade fram Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap 

och barnsbörd, saknas. Detta kan göra att jag kan gå miste om vissa diskussioner och aspekter 

som skulle kunna vara intressanta för undersökningen. 
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Tidigare forskning 

Ämnet för denna uppsats har på olika sätt redan behandlats i tidigare studier, men ingen av 

dessa kombinerar dock alla de perspektiv som jag har. En forskare vars studier ligger nära 

denna undersökning är Hirdman som nämnts tidigare. Hon har inte bara studerat konstrukt-

ionen av femininitet med fokus på den svenska välfärdsstaten genom genuskontraktsteorin, 

utan har också studerat Befolkningskommissionens roll i detta. Därför blir hennes forskning 

viktig att ta hänsyn till här. 

Hirdman har argumenterat att det genuskontrakt som gällde mellan 1930 och 1960 var 

”husmoderskontraktet”. Detta kontrakt menade hon byggde på en enförsörjarmodell där man-

nen var familjens inkomsttagare och försörjare samt att det feminina idealet var husmodern, 

där kvinnorna inte var likvärdiga männen på arbetsmarknaden, utan drevs snarare bort däri-

från. Förvärvsarbetande ogifta kvinnor ansågs endast arbeta tillfälligt, om de ens gjorde det.
30

 

Hirdmans forskning och hennes genuskontraktsteori har ofta fungerat som grund för stu-

dier av femininitet och maktförhållanden.
31

 I och med hennes inflytande i kombination med 

den paradox som jag identifierat i uppsatsens inledning – Befolkningskommissionens lagför-

slag om förvärvsarbetande kvinnors rätt till giftermål och moderskap – argumenterar jag att 

det här finns anledning att diskutera husmoderskontraktet. Jag vill i denna uppsats därmed 

problematisera den bild av husmoderskontraktet som Hirdman ger och diskutera mitt resultat i 

relation till detta, något som inte gjorts i tidigare forskning.
32

 Jag ämnar dock inte att ta av-

stånd från genuskontraktsteorin i sin helhet eftersom den kan belysa genus- och maktförhål-

landen. Det jag istället vill göra att problematisera den bild av Befolkningskommissionens roll 

i husmoderskontraktet. Hirdman har nämligen argumenterat att det största ansvaret för hus-

moderskontraktet ligger hos Befolkningskommissionen. Hon jämför Befolkningskommiss-

ionens idéer med den sociala ingenjörskonsten i Alva och Gunnar Myrdals ”programtankar”, 

och menar att Gunnar Myrdals medlemskap i Befolkningskommissionen gjorde att vissa lik-

                                                 
30

 Hirdman 1992a, s. 209. 
31

 Genuskontraktsteorin används exempelvis i några av de verk som hänvisas till i denna uppsats, se Berg m.fl. 

(red.) 2011; Björkman 2011. 
32

 Olika forskare har dock poängterat att variationer i genuskontraktet också fanns. Genuskontraktet går att ana-

lysera på flera nivåer, och medan Hirdmans husmoderskontrakt ligger på samhällsnivå analyserar Björkman 

genuskontrakt både på institutionell nivå samt individnivå. Forskaren Johanna Overud har exempelvis också 

identifierat ett beredskapskontrakt som gällde under andra världskriget. Genuskontrakt kan således se olika ut i 

tid och rum, se Hirdman 1992a, s. 209; Johanna Overud, I beredskap med Fru Lojal: Behovet av kvinnlig arbets-

kraft i Sverige under andra världskriget (Stockholm, 2005), s. 19–20; Björkman 2011, s. 39; Många tidigare 

forskare har dock förutsatt att samma tolkning av 1930-talet kan göras, se t.ex. Gunnel Karlsson, Från broder-

skap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kam för inflytande och makt i SAP (Lund, 1996), 

Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och det nya hemmet: Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigsti-

dens Göteborg (Stockholm, 1993). 
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heter fanns mellan paret och kommissionen, men också att vissa skillnader fanns dem emel-

lan. I Befolkningskommissionen fanns det enligt Hirdman nämligen ledamöter som hade 

 
de gamla visionerna om kvinnan/modern/makan och resultatet blev ett reformarbete, som byggde på 

idéen om en heltidsarbetande manlig familjeförsörjare och kvinnan som modern i hemmet, men i ett mo-

dernt hem. Det var de gamla kvinnoidéerna om den ’professionella’ hemmafrun som nu gled in i utred-

ningar och reformarbete, särskilt efter andra världskriget. 

 

Hirdman argumenterar att vissa av de reformer som mödrarna fick genom Befolkningskom-

missionen – exempelvis mödravård, fri förlossning och gratis barnvård – blev innehållet i 

husmoderskontraktet. Reformerna förespråkade moderskapet, enligt Hirdman.
33

 

Skillnaden mellan Hirdmans undersökning och denna uppsats är dock att medan hon end-

ast studerar Befolkningskommissionens åsikter i deras slutbetänkande samt i deras Betän-

kande angående sexualfrågan, så studerar jag delvis annat material.
34

 Hirdman analyserar inte 

Befolkningskommissionens betänkande om kvinnors förvärvsarbete och diskuterar inte den 

diskussion som förs där mer än i några stycken av boken Att lägga livet tillrätta – studier i 

svensk folkhemspolitik. Hon skriver att kommissionen ”tog viss hänsyn till de myrdalska ar-

gumenten att […] förvärvsarbetande mödrar måste få hjälp”, och att kommissionen endast såg 

förvärvsarbetet som en (tillåten) avvikelse från husmodersnormen. Men trots detta så väljer 

Hirdman istället att framhäva de pragmatiska ambitionerna hos kommissionen mot ”att för-

bättra de hemarbetande mödrarnas ställning (det enda verkligt kvinnliga)”. Det var därmed 

Befolkningskommissionens argument att kvinnors hemarbete och moderskap skulle uppvärd-

eras och underlättas som Hirdman belyser, och hon beskriver även hur Kvinnoarbetskommit-

tén höll med om denna idealbild.
35

 

Även andra forskare har genomfört undersökningar som på olika sätt ligger nära denna, 

och som gör att de blir viktiga i denna uppsats. Åsa Lundqvists och Renée Frangeurs studier 

är de som förutom Hirdmans ligger närmast denna undersökning. Lundqvist, som studerar 

familjepolitikens framväxt under 1900-talet, har delvis belyst kommittéernas diskussion kring 

kvinnornas förvärvsarbete – dock bara till en begränsad utsträckning. Lundqvists studie är 

särskilt intressant, eftersom hon poängterar hur Befolkningskommissionen försökte motverka 

enförsörjaridealet – vilket hon menar kanske inte grundade sig i ett motstånd mot detta ideal 

utan snarare grundades i tanken på att det skulle främja födelsetalen. Lundqvist har vidare 

menat att ”oavsett orsaken till kritiken, var innebörden i utredningen att kvinnor inte bör för-

sörjas män: kvinnan ska bidra till familjens försörjning genom att fortsätta sitt betalda arbete.” 

                                                 
33

 Hirdman 1992a, s. 212–213; Hirdman (1989) 2010, s. 128–131; Hirdmans kursivering. 
34

 SOU 1936:59: Befolkningskommissionen, Betänkande angående sexualfrågan (Stockholm, 1936). 
35

 Hirdman 2010 (1989), s. 155-156. 
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Lundqvist fortsätter genom att beskriva hur Befolkningskommissionen förespråkade ett utökat 

skydd för kvinnor i förvärvsarbete, och menade att 

 
Det kan tyckas vara en något paradoxal lösning som föreslogs. Å ena sidan argumenterades det för att 

kvinnor skulle behålla sina förvärvsarbeten oavsett civilstånd eller moderskap. Å andra sidan föreslogs 

socialpolitiska åtgärder i form av utökat moderskapsbidrag och en förlängning av arbetarskyddslagen, 

vilka i sig bidrog till att underlätta för kvinnor att stanna hemma. 

 

Förklaringen till dessa olika ståndpunkter menar Lundqvist var att uppgiften hos Befolknings-

kommissionen var att förenkla förhållandena för barnafödande – och ”[i] det perspektivet blev 

frågan om huruvida det var moraliskt och politiskt rätt eller fel att uppmuntra kvinnor att för-

värvsarbeta ointressant.”
36

 Lundqvist belyser därmed också den tvetydighet som verkar prägla 

Befolkningskommissionens feminina ideal. 

En annan forskare som också har undersökt debatten om kvinnors arbete under mellank-

rigstiden är Frangeur. Hon har studerat vilka ”argument och strategier för manlig-

het/kvinnlighet och klass” som både offentliga aktörer och aktörer från arbetsmarknaden hade 

och drev, och har bland annat studerat Kvinnoarbetskommittén utifrån detta perspektiv.
37

 

Frangeur utgår alltså även från klass/socioekonomisk grupp som analytisk kategori, och utö-

kar genusperspektivet något – men dock inte genom ett fullt intersektionellt perspektiv. 

Frangeur beskriver även hur Hirdmans genuskontraktsteori har problematiserats för att den 

har tillskrivits en för stor nivå av lagbundenhet – en kritik som Frangeur också håller med om. 

Hon menar att husmoderskontraktsidealen snarare gällde på en väldigt generell nivå, och me-

nade också att denna ordning inte var så fast som Hirdman beskrivit, utan att den kunde rubb-

bas.
38

 

 

Disposition 

Undersökningen kommer att delas in i tre kapitel. Det andra och analyserande kapitlet, som 

kommer härnäst, kommer att delas in i sex avsnitt. I det första avsnittet presenterar jag de 

båda statliga utredingarnas struktur och resonerar kring vilka ledamöterna i dessa var och vil-

ket typ av nätverk som omgav kommittéerna. I kapitlets andra avsnitt sammanfattas vilken 

problematik som ansågs ligga bakom utredningarna och som kommittéerna därmed behövde 

                                                 
36

 Lundqvist 2007, 78–87. 
37

 Frangeur 1998, s. 26. 
38

 Frangeur 1988, s. 14–15; Medan Hirdman har menat att brott från genuskontraktet sker ”i extrema historiska 

perioder karaktäriserade av ekonomiska kriser, snabbt uppkommet ekonomiskt överflöd, krig eller på grund av 

kollisioner av andra ’systemlogiker’” har andra forskare framhävt uppkomsten av andra genuskontrakt. Medan 

några har poängterat förekomsten av ytterligare ideal (både ideal om husmödrar och yrkeskvinnor) hos de soci-

aldemokratiska kvinnoförbundet har andra framhävt förekomsten av helt andra ideal, Frangeur 1998, s. 16, 28; 

Se också fotnot 32 ovan. 



17 

 

förhålla sig till. I kapitlets tredje, fjärde och femte avsnitt analyserar jag vilka feminina arbets-

ideal som förespråkas i källmaterialet av kommittéerna, där jag i det tredje kapitlet analyserar 

vilka feminina ideal som uttrycktes endast i fråga om genuskategorier. I avsnitt fyra och fem 

utökas perspektivet och jag beskriver vilka andra kategorier som också tillskrivs ett idealt 

feminint genus utifrån ett intersektionellt perspektiv – där avsnitt fyra tillägnas de faktorer 

som blir mest framträdande i källmaterialet, och avsnitt fem de faktorer som framkommer i 

något mindre utsträckning. I dessa tre avsnitt analyserar jag även om dessa ideal delades av 

alla ledamöterna, eller ifall variationer förekom, samt om några åtgärder för att uppnå sådana 

ideal förespråkades. I det sjätte och avslutande avsnittet lägger jag åter fokus på nätverksper-

spektivet och resonerar kring vetenskapliga aspekter i utredningsväsendet. I det tredje och 

sista kapitlet kommer jag sedan att sammanfatta mina resultat och diskutera dessa i samband 

med det rådande forskningsläget. 
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Förvärvsarbetet och andra ideal 

 

 

Kommittéernas strukturer och nätverk 

I detta inledande avsnitt presenteras och diskuteras Befolkningskommissionens och Kvinno-

arbetskommitténs strukturer – hur utredningarna arbetade och vilka ledamöterna i dessa var. 

En sådan framställning belyser inte bara hur utredningarna lades upp, utan också hur vissa 

personer får inflytande genom det statliga utredningsväsendet, och varför dessa personer där-

med blir betydelsefulla i konstruktionen av ett feminint ideal. Jag har i inledningen visat att 

utredningarna bland annat genomfördes av Alva och Gunnar Myrdal, några av 1930-talets 

mest uppmärksammade politiska debattörer inom både befolkningsfrågan och kvinnoarbets-

frågan. Tidigare forskning har ofta pekat på särskilda aktörers betydelse i idébildningen kring 

kvinnors arbete, men med nätverksperspektivet kommer aktörerna i Befolkningskommission-

en och Kvinnoarbetskommittén att belysas på ett sätt som tidigare inte gjorts i lika stor ut-

sträckning. Utifrån nätverksteorins perspektiv vill jag här skapa mig en bild av vilka övriga 

personer som kommittéerna bestod av, utöver paret Myrdal, och vilka symboliska och sociala 

kapital som blir framträdande hos dessa. 

Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén började sina utredningar 17 maj 

respektive 27 juli 1935. Ordförande för Befolkningskommissionen var Nils Wohlin (bonde-

förbundare, chef för Tullverket och bland annat före detta professor i statistik) och ordförande 

för Kvinnoarbetskommittén var Kerstin Hesselgren (frisinnad vilde, ordförande i Svenska 

Kvinnors Vänsterförbund, medgrundare till Medborgarskolan vid Fogelstad och yrkesin-

spektris). Sekreterare för kommittéerna var Gunnar Myrdal (socialdemokrat och professor i 

nationalekonomi) för Befolkningskommissionen – som dock skulle fungera som vanligt le-

damot efter oktober 1935 när Yngve Ericsson skulle ta över som sekreterare – och Alva Myr-

dal (socialdemokrat och rektor vid socialpedagogiska seminariet) för Kvinnoarbetskommit-

tén.
39

 

Kommittéernas arbete strukturerades lite olika. Medan ledamöterna inom Kvinnoarbets-

kommittén arbetade tillsammans med ett enda stort betänkande om kvinnors förvärvsarbete 

skulle Befolkningskommissionen ta upp många olika frågor i anslutning till befolkningsfrågan 

                                                 
39

 RA, Befolkningskommissionens arkiv, vol. 1, Protokoll, Befolkningskommissionens protokoll, protokoll 24 

maj 1935, s. 1; RA, Befolkningskommissionens arkiv, vol. 1, Protokoll, Befolkningskommissionens protokoll, 

protokoll 4 oktober 1935, s. 1; SOU 1938:47: Kvinnoarbetskommittén, Betänkande angående gift kvinnas för-

värvsarbete m.m. (Stockholm, 1938), s. 3; SOU 1938:57: Befolkningskommissionen, Slutbetänkande (Stock-

holm, 1938), s. 3. 
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genom en uppdelning av kommittén i olika arbetsgrupper. I dessa så kallade delegationer 

skulle sedan också ytterligare sakkunniga utöver ledamöterna från kommissionen ingå – där-

ibland personer från Kvinnoarbetskommittén. Den delegation som utifrån denna uppsats syfte 

blir mest intressant är delegationen för mödraskydd, som bland annat bestod av Andrea 

Andreen-Svedberg (frisinnad, aktiv inom Medborgarskolan i Fogelstad och Svenska Kvinnors 

Vänsterförbund samt läkare) och Johan Persson (socialdemokrat och bland annat fackligt en-

gagerad) från Befolkningskommissionen. I denna delegation var även Kvinnoarbetskommit-

tén representerad genom Hedvig Dernby (tillförordnad aktuarie i Pensionsstyrelsen samt ord-

förande i Föreningen kvinnor i statens tjänst). Delegationen och Kvinnoarbetskommittén 

skulle också ha mycket samröre mellan sina utredningar, utöver Dernbys post i delegationen. 

Delegationen för mödraskydd skulle sammanställa ett eget betänkande – dock efter godkän-

nande från övriga ledamöterna i Kommissionen – och i slutet av sitt uppdrag skulle Befolk-

ningskommissionen sammanfatta alla delegationernas arbete i ett slutbetänkande.
40

 

                                                 
40

 Delegationen för mödraskydds resultat presenterades i SOU 1938:13; Kvinnoarbetskommittén beskrev också 

hur Dernbys medverkan i delegationen för mödraskydd hade betydelse även för Kvinnoarbetskommittén: ”Det 

uppdrogs åt fru Dernby att […] i framtiden hålla kommittén underkunnig om vilka frågor, som inom det vårt 

arbete närgränsande mödraskyddsdelegationen tages upp till behandling, så att denna kommitté i god tid kan 

diskutera samma spörsmål och ett eventuellt samarbete inledas”, se RA, Kvinnoarbetskommitténs arkiv, vol. 1, 

Protokoll, Kvinnoarbetskommittén: Protokoll med bilagor, protokoll 2 december 1935, s. 3; Kvinnoarbetskom-

mittén och delegationen för mödraskydd hade också gemensamma möten som finns dokumenterade i RA, Kvin-

noarbetskommitténs arkiv, vol. 1, Protokoll, Kvinnoarbetskommittén: Protokoll med bilagor, protokoll 6 sep-

tember 1935, 20 maj 1937, 21 mars 1938; De olika delegationerna inom Befolkningskommissionen indelades i 

följande frågor: 1) mödraskydd för kvinnor i förvärvsarbete (utreddes av en delegation bestående av Andreen 

som ordförande, Persson, Dernby, E. Wedberg samt K. Wistrand – vilka också utarbetade ett förslag till ändring 

i bestämmelserna gällande anställnings-och avlöningsförhållanden för kvinnliga befattningshavare i offentlig 

tjänst vid äktenskap och barnsbörd), 2) förlossnings- och barnmorskevården samt förebyggande mödra- och 

barnavård (utreddes av en delegation bestående av Österström som ordförande, Andreen, Västberg samt N. 

Wranne), 3) familjebeskattningen (utreddes av en delegation bestående av Gunnar Myrdal, K. Dahlberg samt C: 

W. U. Kuylenstierna), 4) planmässigt sparande och statliga bosättningslån (utreddes av en delegation bestående 

av Persson som ordförande, Magnusson, Gunnar Myrdal, Wicksell, C. G. Jacobsson, H. Holmström samt J. H. 

Jönsson), 5) moderskapspenning och mödrahjälp (utreddes av en delegation bestående av Österström som ordfö-

rande, Andreen samt Västberg), 6) sterilisering (utreddes av en delegation bestående av von Hofsten som ordfö-

rande, n. H. Nilsson-Ehle samt K. G. T. Sjögren), 7) preventivmedel (utreddes av en delegation bestående av 

Gunnar Myrdal som ordförande, Andreen, G. Ankarswärd, A. Sundquist, A. Westman samt P. Wetterdal), 8) 

abortfrågan (utreddes av en delegation bestående av G. Ankarswärd, A. Westman samt P. Wetterdal), 9) närings-

frågan (utreddes av en delegation bestående av Gunnar Myrdal som ordförande, Andreen, Magnusson, Västberg, 

E. Abramson, O. L Tjällgren samt R. Wagnsson), 10) barnbeklädnadsbidrag (utreddes av en delegation bestå-

ende av Österström som ordförande, Persson samt Wicksell), 11) landsbygdens avfolkning (utreddes av en dele-

gation bestående av Persson som ordförande, Wicksell, Österström, J. E. Andersson, J. M. Skoglund samt I. 

Osvald), 12) socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan samt sexualfrågan (utreddes av en delegation bestå-

ende av Magnusson som ordförande, M. Björkquist, R. Grubb, R. Gustafson, E. Tegen samt E. Wägner), 13) 

barnkrubbor och sommarkolonier (utreddes av en delegation bestående av Alva Myrdal samt A. J. Wallgren), 

samt 13) demografiska utredningar (utreddes av en delegation bestående av Wicksell, C.-E Quensel samt E. 

Höijer). Andra arbetsgrupper arbetade dels med en särskilt folkräkning och bestod av t. f. byrådirektören T. G. 

Jerneman, professorn F. J. Linders och förste aktuarien I. T. Uhnbom och dels med en promemoria rörande till-

gängligt socialstatistiska materials användbarhet för utredningen bestående av Gunnar Myrdal, aktuarien S. 

Bouvin och t. f. sekreteraren R. Sterner, se SOU 1938:57, s. 9–11. 
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Som vi kan se här och utifrån min sammanställning av ledamöterna i Bilaga 1 bestod 

kommittéerna av en varierande uppsättning personer.
41

 Åsa Lundqvist har i sin studie valt bort 

aktörsperspektivet, men har ändå beskrivit hur man inom hela utredningsväsendet inkluderade 

”representanter från de politiska partierna och intressegrupper, men också departementstjäns-

temän, ämbetsmän och universitetsforskare.” Hon beskriver också hur utredningsväsendet 

fungerade som en arena där partier, förvaltningar, myndigheter och kvinnoorganisationer 

kunde pröva sina reformidéer.
42

 En sådan uppsättning blir också synlig här. Kommittéerna 

bestod (förutom av olika tjänstemän som hjälpte till rent praktiskt) av personer från hela det 

politiska spektrumet: högerpartister, frisinnade liberaler och bondeförbundare. I majoritet låg 

emellertid socialdemokrater. 

Det finns således en bred variation av politiska agendor som representerades i kommittéer-

na. Förutom de partipolitiska intressena kan vi i uppsättningen av kommittéerna också se hur 

partipolitiskt obundna strömningar också får mycket utrymme – både mer kvinnoemancipato-

riskt inriktade kvinnosammanslutningar samt motståndare mot kvinnors förvärvsarbete. Hess-

selgren från Kvinnoarbetskommittén och Andreen från Befolkningskommissionen var till 

exempel båda engagerade inom Svenska Kvinnors Vänsterförbund samt Medborgarskolan i 

Fogelstad – grupperingar som bland annat arbetade för jämlikhet. I Kvinnoarbetskommittén 

fanns också två ledamöter som tidigare hade protesterat mot gifta kvinnors förvärvsarbete i 

riksdagen: Georg Nyblom (bondeförbundare och bland annat ledamot för riksdagens andra 

kammare) samt Josef Weijne (socialdemokrat och bland annat folkskolelärare samt ledamot i 

riksdagens andra kammare).
43

 Vi kan således se hur en mångfald av politiska partier och 

agendor blev representerade i kommittéerna – och framför allt att ledamöterna hade olika syn 

på kvinnors arbete. 

Genom sammanfattningen i bilagan kan vi även se vilka andra symboliska (såsom yrkes- 

och utbildningsmässiga egenskaper) och sociala kapital också blir tydliga hos ledamöterna. 

Jag kommer här att summera de mest framträdande aspekterna av sådana kapital. Vi kan se 

hur vissa typiska yrkesinriktade drag kännetecknar ledamöterna. Majoriteten av dem hade till 

exempel tidigare både haft uppdrag inom andra statliga utredningar. Majoriteten hade också 

utbildat sig och arbetat inom akademin. Jag tar här särskilt fasta på den sista gruppen eftersom 

                                                 
41

 Bilaga 1 ger en mer detaljerad beskrivning av ledamöterna i kommittéerna, och det är utifrån dessa uppgifter 

jag diskuterar ledamöterna; De personer som jag i denna diskussion utgår ifrån är de ordinarie ledamöterna i 

respektive kommitté. Ytterligare personer anknöts dock också till utredningarna på olika sätt, inte minst i Be-

folkningskommissionens delegationer. Wisselgren beskriver hur ett sextiotal experter och samhällsforskare knöts 

bara till Befolkningskommissionens utredning, se Wisselgren 2008, 113. 
42

 Lundqvist 2007, s. 11–12, 34. 
43

 Frangeur 1998, kapitel 5. 
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både forskare av utredningsväsendet och nätverksteoretiker båda har tagit fasta på vetenskap-

liga aspekter som viktiga. Många av kommittéernas ledamöter hade en hög akademisk utbild-

ning, och några av dessa skulle inte bara doktorera utan också erhålla professors namn i olika 

ämnen såsom nationalekonomi, statistik och jämförande anatomi. Analysen av dessa aspekter 

hos ledamöterna kommer att utvecklas vidare i detta kapitels sista avsnitt. 

Nätverksteoretikerna har argumenterat att det är likheter i resurserna och relationer mellan 

personer som låg till grund för konstruktionen av kvalitativa sociala nätverk. Utifrån de lik-

heter mellan ledamöterna som här har presenterats tycks vissa nätverkstendenser att framgå 

hos kommittéerna, där kommittéerna skulle kunna beskrivas som ett konglomerat av flera 

nätverk – främst akademiska, partipolitiska och kvinnoemancipatoriska. Maria Björkman talar 

i detta avseende om ”kontaktytor” där medlemmarna i ett nätverk till exempel genom sina 

olika former av status, kunskap eller ekonomiska tillgångar har olika kopplingar till andra 

nätverk eller till exempel till politiska beslutsfattare och medier. Fler kontaktytor ger också 

mer inflytande, menar Björkman.
44

 

 

Kvinnoarbetsfrågan i samhällsförändringen 

I uppsatsens inledning presenterade jag kort hur två problematiker präglade 1930-talets poli-

tiska debatt och att det var deltagare inom dessa debatter som väckte idén om att ta upp frå-

gorna till utredning. I detta avsnitt kommer jag att summera vilka problematiker som kommit-

téerna ansåg sig behöva lösa, och som därför präglade utredningarna och vilka ideal de ut-

tryckte om kvinnors förvärvsarbete. 

De sjunkande födelsetalen framförs i källmaterialet som det främsta skälet till Befolk-

ningskommissionens utredning. Nativiteten i Sverige hade sjunkit, och förväntades fortsätta 

att sjunka, vilket ansågs bero på två faktorer: en låg äktenskapsfrekvens och en för hög gif-

termålsålder – vilket ansågs påverka fruktsamheten.
45

 Dessa faktorer ansågs i sin tur hos båda 

kommittéerna vara resultatet av större samhälleliga förändringar: industrialisering, urbanise-

ring, jordbrukets påbörjade avveckling och andra yrkens breddning.
46

 

Dessa samhällsförändringar skall då ha orsakat en ”omvandling i familjehushållet”, vilket 

har gestaltats dels genom att produktionen lagts utanför hushållet och dels genom att det 

främst var mannen som förvärvsarbetade – och som hade blivit arbetare utanför hushållet i 

”modern mening”. Kvinnorna hade å andra sidan, enligt delegationen för mödraskydd, inte 
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 SOU 1938:57, s. 4. 
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tagit plats som förvärvsarbetare i samma utsträckning som männen – även om kvinnor från 

alla ”samhällslager” i något större grad än tidigare också hade börjat söka sig till förvärvsar-

betet. De förvärvsarbetande kvinnorna bestod dock främst av ogifta kvinnor som arbetade i 

städerna. 

Moderniseringen och samhällsförändringarna hade även förändrat kvinnornas arbete inom 

hushållet, där mängden arbete hade minskat och förändrats på grund av hushållets förvandling 

från produktionsenhet till konsumtionsenhet, men också på grund av att hushållssysslorna 

hade underlättats i och med att olika hjälpmedel för sysslorna introducerades. Dessutom blev 

resultaten av de låga födelsetalen att kvinnorna hade ett mindre behov av att stanna hemma 

och ta hand om barnen. Men oberoende av denna utveckling var alltså kvinnornas inträde i 

arbetsmarknaden begränsad.
47

 Kvinnoarbetskommittén förklarar detta med att den minskande 

arbetsbelastningen i hushållet först och främst hade gjort att det var mannen som lämnade 

produktionshushållet för förvärvsarbetet. Efter honom lämnade döttrarna – de ogifta kvin-

norna – och till sist de gifta kvinnorna. Kvinnorna blev här dessutom mer bundna till hemmen 

på grund av barnen, vilket alltså i förlängningen hade präglat hennes situation i arbetslivet, 

menade kommittén.
48

 

Trots kvinnornas något begränsade intåg på arbetsmarknaden hade hennes förvärvsarbete 

ändå väckt motstånd. Särskilt de gifta kvinnornas förvärvsarbete problematiserades och det 

ansågs bland annat som problematiskt när förvärvsarbetande kvinnor valde bort barn till för-

mån för sitt arbete.
49

 Kvinnoarbetsfrågan gjordes dock inte uteslutande till en befolkningspoli-

tisk fråga, vilket främst blir synligt i Kvinnoarbetskommitténs beskrivning av varför kvinnors 

arbete behövde utredas. Kritiken riktades till stor del mot behörighetslagen från 1925, vilken 

hade gett kvinnor tillträde till vissa offentliga tjänster. Lagen hade väckt motstånd mot kvin-

nors förvärvsarbete med hänsyn inte bara till låga födelsetal utan också till arbetslöshet, ideal 

och moral.
50

 Kvinnoarbetskommittén beskriver till exempel hur det fanns en utbredd rädsla 

för att kvinnorna, med sina längre löner, skulle utkonkurrera männen som arbetare, eftersom 

deras arbetskraft var billigare för arbetsgivarna.
51

 För motståndarna av kvinnors förvärvsar-

bete fanns det en motsättning i att gifta kvinnorna hade rätt att förvärvsarbeta medan män och 

ogifta kvinnor gick arbetslösa och utan lön. 
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Trots att det främst var ogifta kvinnor som förvärvsarbetade, var det alltså i huvudsak gifta 

kvinnors förvärvsarbete som problematiserades. Kvinnoarbetskommittén förklarade detta med 

att frågan om gifta kvinnors förvärvsarbete också hade väckt en mer allmän debatt om alla 

kvinnors förvärvsarbete. Kritikerna hade med hänsyn till de ekonomiska svårigheterna som 

präglade mellankrigstiden argumenterat mot kvinnors förvärvsarbete i allmänhet – till exem-

pel med argumentet att kvinnor inte borde inneha tjänster som arbetslösa män borde ha.
52

 

De motståndare som här blir särskilt intressanta är de två som senare skulle ingå i Kvinno-

arbetskommitténs utredning. År 1933 skulle Nyblom föreslå ”snabbaste möjliga avveckling 

av dubbeltjänstsystemet”, vilket var en kritik mot att båda makarna i ett äktenskap förvärvsar-

betade. Motionen avslogs, men året därpå skulle han lägga fram ytterligare en motion som 

förespråkade en utredning av gifta kvinnors anställning i statlig tjänst, samt argumentera för 

vissa åtgärder, till exempel förtidspensionering, för att få de gifta kvinnorna att självmant 

avgå från sina tjänster. Även Weijne skulle argumentera för vissa åtgärder rörande gifta kvin-

nor i offentlig tjänst – åtgärder som skulle göra att unga arbetslösa skulle få anställning istäl-

let. De, och många andra, skulle 1934 väcka många motioner i samma riktning.
53

 

 

Feminina arbetsideal 

Utifrån den problematik som har målats upp ställs nu frågan vilka feminina arbetsideal som 

uttrycks av kommittéerna. Hur bör kvinnors arbete se ut och vilka åtgärder bör införas för att 

detta skall uppnås? Varför dessa ideal? Fanns det varierande åsikter? Detta är det första av tre 

avsnitt där de feminina arbetsidealen undersöks, och där analysen utgår från dessa frågor. I 

detta avsnitt utgår jag från en mer renodlad genusanalyserande modell där tal om kvinnor och 

arbete analyseras, medan de andra två avsnitten utgår från ett intersektionalitetsperspektiv där 

andra faktorer också inkluderas i analysen. 

Bakgrunden till Befolkningskommissionens och Kvinnoarbetskommitténs utredningar låg 

alltså i de debatter som uppstått till följd av tidens samhällsförändringar. Ett läger i debatten 

hade förespråkat inskränkningar i kvinnors förvärvsarbete, vilket gjorde att frågan om ett för-

bud mot kvinnors förvärvsarbete blev aktuellt för kommittéerna att ta ställning till. I käll-

materialet blir en diskussion kring ett sådant eventuellt förbud emellertid främst synlig hos 
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Även Bersbo beskriver det motstånd mot kvinnors arbete som bland annat förekom inom riksdagen, och förkla-

rar att bara 1934 kom 7 motioner in, undertecknade av 43 riksdagsledamöter, se Bersbo 2011, s. 91–92. 
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Kvinnoarbetskommittén – som till en större utsträckning än Befolkningskommissionen kopp-

lades till de argument mot kvinnors förvärvsarbete som framförts i riksdagen och som till 

större utsträckning utgick ifrån enbart ett genusperspektiv. 

Förbud mot kvinnors förvärvsarbete diskuterades tidigt hos Kvinnoarbetskommittén. Me-

dan Hesselgren, Dernby och Weijne å ena sidan inte ”ansågo ett sådant förbud lämpligt eller 

möjligt” hade Nyblom å andra sidan en mer negativ syn på kvinnors förvärvsarbete. Han me-

nade ”[a]tt över huvud taget gifta kvinnor sysselsättas i förvärvsarbete, är att betrakta som ett 

ont” och ville istället hålla frågan öppen ”till dess rikligare material för dess bedömande före-

låge.”
54

 Utifrån ett genusperspektiv skulle dessa två olika ståndpunkter ha vitt skilda innebör-

der inte bara för vilket feminint ideal som uttrycks utan också för hur kvinnornas handlingsut-

rymme skulle formas beroende på vilka bestämmelser som förespråkades utifrån ståndpunk-

terna. Trots vissa meningsskiljaktigheter i frågan tycks dock aldrig införandet av ett förbud ha 

varit aktuellt för Kvinnoarbetskommittén: redan i april 1936 skulle Hesselgren förklara frågan 

om ett sådant förbud ”slutdiskuterad” och allt eftersom utredningen fortskred skulle kommit-

tén få mer underlag och därmed fler argument till varför ett förbud inte ansågs lämpligt. 

Kommittén kommer till exempel fram till att särskilt för yrken inom industrin, hotell- och 

restaurang, frisör samt sjukvården bedömdes ett förbud inte bara icke önskvärt utan inte heller 

genomförbart.
55

 I sitt betänkande hänvisade Kvinnoarbetskommittén också till hur debatten 

förändrats sedan utredningarna tillsattes – att debatten om förbud mot gifta kvinnors förvärvs-

arbete hade lugnat sig till följd av att den ekonomiska krisen och arbetslösheten förbättrats.
56

 

Kvinnoarbetskommittén argumenterade istället för att förvärvsarbetet var en individuell 

rättighet. De menade att ”[e]tt förbud skulle direkt strida mot de krav på individuell frihet, 

vilket är en bärande princip på vårt kulturliv. Rätten att söka ett arbete och rätten att leva i 

äktenskap bör icke utsättas för obehörigt intrång.” Det var alltså inte enligt kommittén upp till 

någon annan än individerna om de ville förvärvsarbeta eller inte. Kommittén hänvisade dessu-

tom till redan rådande lagar som sa att det låg i kvinnornas och männens skyldighet att bidra 

till familjeförsörjningen – särskilt under perioder av ekonomiska svårigheter för familjen. 

Därför skulle en förbudslag stå i strid med rådande lagar. Kvinnoarbetskommittén argumente-

rade istället att ”[e]tt dylikt förbud skulle […] i de många fall, då hustruns förvärvsarbete är 
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för familjen ekonomiskt nödvändigt, kunna komma att mera bliva en börda än ett skydd för 

kvinnorna.”
57

 Även Befolkningskommissionen motsatte sig enförsörjarmodellen när de menat 

att det inte kunde vara självklart att mannen kunde försörja hushållet själv.
58

 

Det uttrycktes även andra argument för kvinnors förvärvsarbete. Kvinnoarbetskommittén 

menade att det också låg i samhällets intresse att kvinnor förvärvsarbetade eftersom de kunde 

bidra till samhället som arbetskraft ur en särskild skicklighetssynpunkt. Kommittén menade 

att samhället inte hade ”råd att avvara viss del av arbetskraften. Representanter för flera yr-

kesgrenar ha omvittnat, hur behövlig även den gifta kvinnliga arbetskraften är. Särskilt gäller 

detta den yrkesskickliga arbetarstammen.”
59

 

Kvinnoarbetskommittén argumenterade snarare för ett utökande av möjligheterna för kvin-

nor att förvärvsarbeta, och riktade speciellt kritik mot behörighetslagens begränsningar. Dis-

kussionen handlade således inte bara om huruvida kvinnor skulle förvärvsarbeta eller inte, 

utan också om vad de skulle arbeta med. Kommittén argumenterade exempelvis att på grund 

av en ”utveckling av arbetsmetoderna” var kvinnors begränsade möjlighet till förvärvsarbete 

inom fångvårds- och uppfostringsanstalter (där arbetet innebar att leda eller övervaka män) 

eller hospital (där viss vård av psykiskt sjuka inte ansågs kunna skötas av kvinnor) inte längre 

var motiverad. De ansåg därmed att kvinnor precis som män borde få tillgång till dessa ar-

betsområden. På samma sätt resonerade de kring yrken såsom gymnastiklärare för unga, och 

yrken inom militär, tullverket, skogsstaten samt yrken som handlade om ”upprättande av all-

män ordning och säkerhet”. För befattningarna polis och yrken knutna till länsstyrelsen an-

sågs till exempel att undantaget i behörighetslagen var omotiverad med argumenten att sam-

hället var i behov av arbetare där, samt att vissa delar inom dessa yrken också hade sociala 

drag. 

Kommittén argumenterade också att ett upphävande av dessa restriktioner inte bara skulle 

ge individer fler arbetsmöjligheter utan att också samhället skulle vinna på det. Kommittén 

argumenterade exempelvis att om restriktionerna upphävdes kunde större utrymme för flexi-

bilitet i samband med förändringar i samhällsförhållandena garanteras. Kommittén argumen-

terade därför att varje lag som diskriminerade ”endera könet” borde upphävas. Istället menade 

kommittén att det var ”lämplighet” som skulle bestämma var olika individer helst skulle för-

värvsarbeta.
60
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Idealet för Kvinnoarbetskommittén var alltså ett utökande av kvinnors möjlighet till för-

värvsarbete, och oberoende av vilka argumenten för upphävande av dessa begränsningar var – 

såsom individens frihet eller samhällets gagn – så skulle sådana förändringar, om de införli-

vades, ha stor påverkan på kvinnors yrkesmässiga handlingsutrymme. Idealet för Kvinnoar-

betskommittén var alltså att utrymmet för kvinnors förvärvsarbete skulle utökas. 

Samtidigt som Kvinnoarbetskommittén förespråkade en uppluckring i dessa restriktioner 

så förespråkades dock aldrig någon uppluckring i den så kallade genusarbetsdelningen. 

Kommittén använde snarare en uppdelning av arbetet mellan kvinnor och män som motargu-

ment när de skulle ta hänsyn till hur motståndare mot gifta kvinnors förvärvsarbete hade ar-

gumenterat mot att det fanns en risk att kvinnor utkonkurrerade männen på arbetsmarknaden. 

En rädsla hos motståndarna hade varit att en sådan situation skulle kunna uppstå eftersom 

kvinnorna som arbetskraft var mycket billigare, men trots löneskillnader mellan män och 

kvinnor argumenterade Kvinnoarbetskommittén att ”en direkt konkurrens mellan manlig och 

kvinnlig arbetskraft knappast varit för handen”, eftersom kvinnor och män inte arbetade med 

samma saker – och skulle troligtvis aldrig göra det heller.  Kommittén argumenterade bland 

annat att en sådan genusarbetsdelning inte minst rådde inom offentlig tjänst, där tre och en 

halv gånger så många män som kvinnor förvärvsarbetade och där en genusarbetsdelning mel-

lan yrkena där också rådde.
61

 

Kvinnoarbetskommittén menade dock att genusarbetsdelningen varken kunde förklaras ge-

nom fysiska och psykiska skillnader mellan kvinnor och män. Vissa skillnader finns menar de 

– såsom ”mäns större muskelstyrka, kvinnors större uthållighet” och så vidare – men att dessa 

skillnader inte är lika stora som ”skillnaderna mellan individer inom ett och samma kön”.  

Genusarbetsdelningen var enligt kommittén istället grundad i sociala aspekter såsom att kvin-

nor i egenskap av mödrar varit mer bundna till hemmen, vilket också nämnts ovan, och de 

hänvisar ofta till hur traditionella förhållanden hade påverkat genusarbetsdelningen: ”Däremot 

är den nuvarande arbetsfördelningen genom många band historiskt betingad. Traditioner fort-

leva och de gestalta därför alltid i viss mån en kommande tids institutionella förhållanden 

efter en gången tids ideal.”
62

  

Det fanns dock också vissa åtgärder som enligt Kvinnoarbetskommittén kunde motverka 

konkurrensproblem mellan män och kvinnor på grund av olika lön, och det var just att införa 

lika lön inom de områden där sådana problem kunde förekomma. Kommittén argumenterade 

att ”[o]m likalönsprincipen tillämpades, skulle arbetsgivarnas efterfrågan endast taga hänsyn 
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till skicklighet och lämplighet.”
63

 Devisen rätt man (eller kvinna) på rätt plats återkommer 

alltså hos Kvinnoarbetskommittén, och det var egenskaperna hos individerna som bestämde 

detta. 

Kvinnoarbetskommittén uttryckte emellertid att det även fanns vissa problem med genus-

arbetsdelningen. De förklarade att det förekom en uppdelning av olika typer av arbete mellan 

stad och land, och att denna uppdelning också stämde överens med genusarbetsdelningen. 

Detta gjorde att fler kvinnor förvärvsarbetade i städerna, vilket skapade en problematik i fa-

miljebildningen eftersom kvinnor och män på grund av detta ”isoleras från varandra.” Upp-

delningen mellan stad och land och kvinnors och mäns förvärvsarbete gestaltades exempelvis 

inom industrin, och kommittén förespråkade införandet av ”kompletteringsindustrier” som 

kunde sysselsätta kvinnor på orter där möjligheter till kvinnors förvärvsarbete var små. Ge-

nom sådana åtgärder skulle ”en viss önskvärd balans i sysselsättningsmöjligheterna” uppnås. 

Problematiken förekom dock även inom jordbruket, och Kvinnoarbetskommittén föresprå-

kade åtgärder som gjorde det möjligt för kvinnor som arbetare att i större utsträckning kunna 

komma tillbaka till jordbruken – dock utan att helt upplösa genusarbetsdelningen i arbetsupp-

gifterna där.
64

 

Som vi ovan har sett så är synen på kvinnors förvärvsarbete inte helt okomplicerad, främst 

hos Kvinnoarbetskommittén. För det första förespråkades tydliga brott mot den rådande ord-

ningen – såsom flerförsörjarmodell, en uppluckring av behörighetslagens restriktioner och en 

utjämning av den geografiska genusarbetsdelningen, vilket motiverades genom individens 

frihet och samhällets fördel. För det andra så uttrycktes inget fullständigt avskaffande av ge-

nusarbetsdelningen. Istället användes den som argument för att kvinnorna skulle få förvärvs-

arbeta. 

Vi kan här dock se att det finns vissa motsättningar mellan hur kommittéerna ansåg att 

kvinnors förvärvsarbete skulle se ut, och husmoderskontraktets ideal. Det går dock inte ännu 

att ge en utförlig bild av vilka feminina arbetsideal som förespråkades av Befolkningskom-

missionen – förutom att enförsörjaridealet var uteslutet (vilket även Kvinnoarbetskommittén 

höll med om). Kvinnoarbetskommitténs arbetsideal skilde sig också på andra punkter från det 

ideal som Yvonne Hirdman uppmålat. Kommittén argumenterade nämligen inte bara starkt 

för kvinnors förvärvsarbete (med undantag för Nyblom som var något mer reserverad i denna 

fråga) utan också för att hemarbetet också borde fördelas rättvisare för att göra det möjligt för 
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kvinnor att kunna kombinera förvärvsarbetet med moderskapet. Kvinnorna skulle således var-

ken vara ensamma om förvärvsarbetet eller hushållsarbetet.
65

 

 

Rätten till äktenskap och moderskap 

Vi har i det föregående avsnittet sett hur främst Kvinnoarbetskommittén inte bara föresprå-

kade att kvinnors förvärvsarbete skall kunna fortgå, utan också att då rådande restriktioner i 

förvärvsarbetet borde upphävas. Jag har redogjort för de resonemang och ideal kring för-

värvsarbetet i källmaterialet som främst speglar genuskategoriska aspekter. Ur ett intersekt-

ionalitetsperspektiv blir det även tydligt hur andra faktorer framhävs som viktiga i samband 

med diskussionerna kring förvärvsarbetet. Av dessa blir de viktigaste äktenskap och föräldra-

skap. Dessa två kategorier, och hur de sätts i relation till förvärvsarbetet, kommer jag att stu-

dera i detta avsnitt. 

Kvinnoarbetskommittén förklarade att inställningen gentemot kvinnors förvärvsarbete 

inom riksdagsdebatten hade förändrats – att den hade gått från en mer restriktiv inställning till 

att det handlade om ”den förvärvsarbetande kvinnans rätt till äktenskap och moderskap.”
66

 I 

samma riktning går också Kvinnoarbetskommitténs, och särskilt Befolkningskommissionens 

resonemang. Hos kommittéerna upprepas nämligen argumentet för kvinnors möjlighet att 

kunna kombinera förvärvsarbetet med äktenskap och moderskap vid flera tillfällen i käll-

materialet. 

De tre idealen förvärvsarbetet, äktenskapet och moderskapet kopplas främst till befolk-

ningsfrågan och därmed till Befolkningskommissionen. Kommissionen menade till exempel 

att 

 
En politik, som förmenar sig bevara kvinnorna åt hemmet genom att förbjuda dem att kvarstå i tjänst efter 

äktenskapets ingående, är icke blott verklighetsfrämmande utan även asocial, då den förhindrar många 

äktenskap, men ökar antalet fria förbindelser och illegala aborter. Befolkningspolitiskt sett innebär syste-

met, att barnafödande motverkas genom att vissa äktenskap aldrig komma till stånd, medan andra upp-

skjutas till dess mannen nått en sådan löneställning, att han ensam kan försörja familjen, vilket ofta blir 

fallet först vid en tidpunkt, då kvinnans fertilitet redan hunnit avtaga så att barn måhända ej födas.
67 

 

Ur det befolkningspolitiska perspektivet skulle även Befolkningskommissionen alltså rikta 

kritik mot ett eventuellt förbud mot gifta kvinnors förvärvsarbete.  
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Utgångspunkten var istället att kvinnan hade ”en dubbel uppgift” som kommissionen ville 

värna om – förvärvsarbetet och moderskapet (där också hustruskapet ingick).
68

 Dock fanns 

det vissa hinder för att detta skulle kunna förverkligas. Befolkningskommissionen menade till 

exempel att det fanns två sätt att se på förvärvsarbetet – att det för det första gav tillgång till 

ekonomiska kapital som gjorde att standarden i levnadsförhållandena förbättrades, och att det 

för det andra gav upphov till svårigheter att skaffa barn – vilket skulle resultera i en ”skadlig 

barnbegränsning”.
69

 

Befolkningskommissionen argumenterade dessutom att det inte längre var något alternativ 

för kvinnorna att inte förvärvsarbeta: ”Man synes även glömma, att valet för kvinnan oftast 

icke står mellan äktenskap med eller utan förvärvsarbete utan kanske vanligare mellan äkten-

skap (om hon får behålla sitt förvärvsarbete) eller icke äktenskap.”
70

 Med hänsyn till den rå-

dande samhällsutvecklingen argumenterade alltså Befolkningskommissionen att det oftast inte 

handlade om att välja att förvärvsarbeta eller inte, utan om hon kunde kombinera förvärvsar-

betet med äktenskap eller inte. 

Även Kvinnoarbetskommittén framhävde också problematiken i att kunna kombinera för-

värvsarbetet med moderskapet. Kommittén hänvisade då till statistiska uppgifter som visade 

på att kvinnor som inte förvärvsarbetade hade ett högre antal barn än de kvinnor som för-

värvsarbetade heltid efter att de hade gift sig. Kommittén menade därmed att det antagligen 

fanns ett samband mellan förvärvsarbetet och låga födelsetal.
71

 I riksdagsdebatten kring be-

folkningsfrågan hade låga födelsetal förklarats med låg giftermålsfrekvens och hög gifter-

målsålder – och fruktsamheten hade visat sig vara särskilt låg inom de äktenskap där kvinnan 

förvärvsarbetade länge. Befolkningskommissionen underströk här äktenskapets betydelse för 

samhället, och det låg enligt kommissionen i både samhällets och i medborgarnas intresse att 

så många som möjligt skulle gifta sig. Befolkningsproblemen skulle dock inte lösas endast 

genom att äktenskapet underlättades. Även föräldraskapet inom äktenskapet behövde garante-

ras då äktenskapen ofta hade präglats av en nedgång i fruktsamhet med ”ofrivillig sterilitet” 

som följd.
72
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En aspekt som kommittéerna särskilt kopplade till problemen kring giftermålsfrekvensen 

och barnafödandet var den moraliska. Det fanns en rädsla hos kommittéerna att om kvinnorna 

hotades till uppsägning på grund av äktenskap eller moderskap skulle detta leda till ”fria för-

bindelser” och ”illegala aborter”, ett resonemang som vi redan sett i citatet ovan. Lundqvist 

har pekat på att det var familjen som behövde omorganiseras i välfärdspolitiken, och jag ar-

gumenterar att det var familjeenheten som var under hot i samband med moralfrågan.
73

 Enligt 

kommittéerna skulle nämligen inskränkningar på familjen resultera i vissa negativa verkning-

ar på befolkningen. Befolkningskommissionen argumenterade att möjlighet till äktenskap 

skulle ge utrymme till fler legitima medborgare, men att motstånd mot detta – såsom att av-

skeda kvinnor i samband med äktenskap – ansågs inte bara som olämpligt utan också direkt 

samhällsskadligt.
74

 Befolkningskommissionen argumenterade att sådana handlingar skulle 

”förhindra grundandet av äktenskap och gynnas uppkomsten av utomäktenskapliga förbindel-

ser knutna under förutsättning, att befruktning skall förebyggas.”
75

 

Även Kvinnoarbetskommittén gör en liknande riskanalys och resonerar kring vilka effekter 

som skulle uppstå om äktenskapet försvårades. I protokollet för en utav Kvinnoarbetskommit-

téns konferenser kan vi hitta följande diskussion mellan Hesselgren och några fackförenings-

representanter: 

 
Ordf: [– – –] Skulle inte ett förbud för gifta kvinnor att arbeta komma att påverka giftermålsfrekvensen? 

Wennström: Om det bleve fråga om förbud, skulle det absolut verka så att de ej gifte sig. De unga paren 

lägger ned så mycket på sitt hem. De skulle givetvis fortsätta att bo ihop. 

Lannmark: Vi har ju talande exempel från K.F:s charkuterier, där gifta kvinnor ej få fortsätta. Det urar-

tade därhän, att de alltid flyttade tillsammans i stället för att gifta sig. Inga barn bli resultatet av sådana 

förbindelser.
76

 

 

När kvinnorna riskerade att mista förvärvsarbetet på grund av giftermål eller havandeskap 

tenderade de alltså istället att inte gifta sig utan att leva på andra sätt tillsammans med män – 

vilket resulterade i inga eller utomäktenskapliga barn. 

Kvinnoarbetsfrågan och moralfrågan kopplades även ihop med frågan om abort. Abortfrå-

gan var en utav de frågor som Befolkningskommissionen också utredde, och kommissionen 

argumenterade att om kvinnorna förhindrades att kombinera förvärvsarbete och moderskap, 

kunde detta leda till fler aborter. Lösningen till sådana problem låg enligt Befolkningskom-

missionen i ett lagstadgande av kvinnors rätt till förvärvsarbete: 
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Kommissionen, som icke kan tillstyrka tillåtlighet av abortframkallning på blandat ekonomiska och 

vanäreindikationer, utgår från att genom ett kraftigt tryck från den upplysta opinionens sida eller, om 

detta icke är tillfyllest, genom lagstiftning här ifrågavarande arbetsgivare bringas att handla på ett socialt 

mera insiktsfullt och ansvarigt sätt.
77 

 

Som vi här kan se ville Befolkningskommissionen alltså inte tillåta en mer utbredd abortprak-

tik, och la även ansvaret för att kvinnorna inte skulle tvingas till abort på arbetsgivarna. Lös-

ningen låg istället i kvinnoarbetsfrågan och i de lösningar som skulle presenteras i samband 

med denna. 

En lag likt den som kommissionen här förespråkar skall jag beskriva och diskutera i det 

följande, tillsammans med andra åtgärder som förespråkades av kommittéerna. Själva utred-

ningsarbetet i sig ansågs ju vara ett steg på vägen mot en lösning av kvinnoarbetsfrågan och 

befolkningsfrågan, men inte minst Befolkningskommissionen drog sig inte för att också 

komma med mer konkreta förslag till problemens lösning. Redan tidigt i sin utredning skulle 

kommissionen uppmana staten som arbetsgivare att se över anställnings- och löneförhållan-

dena för sina anställda, och förespråkade ekonomisk ersättning i samband med graviditet och 

förlossning för de anställda kvinnorna.
78

 I samband med dessa rekommendationer, men också 

senare, skulle Befolkningskommissionen kritisera de vid tiden rådande bestämmelserna, både 

med avseende på bristen på mödrars ersättning i samband med graviditet samt i den meningen 

att arbetsgivare inte hindrades från att avskeda kvinnor i samband med graviditet.
79

 Flera ty-

per av familjesociala reformer skulle förespråkas av Befolkningskommissionen, såsom vissa 

ändringar i de sedan 1931 rådande förordningarna om sjukkassor och statsbidrag till sjukkas-

sor samt 1912 års lag om arbetarskydd. Förändringarna som Befolkningskommissionen före-

språkade skulle innebära vissa ändringar kring rättigheten till ledighet i samband med gravidi-

tet och förlossning, utökad ersättning för förlorad inkomst vid graviditet samt att staten skall 

stå för en stor del av ersättningen.
80

 Utöver dessa familjesociala reformer skulle Befolknings-

kommissionen också förespråka att vård av minderåriga barn, genom institutioner såsom stor-

barnkammare, kindergarten eller barnkrubbor där barnen kunde lämnas över dagen, skulle 

göras tillgängligt för förvärvsarbetande mödrar (men också husmödrar).
81
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Vi har redan sett hur Kvinnoarbetskommittén kritiserat behörighetslagens undantagsbe-

stämmelser och antingen förespråkat ändringar därtill eller ett upplösande av sådana lagar i 

största allmänhet. Samtidigt pekade kommittén på de vinningar som gjorts genom vissa redan 

införda bestämmelser som gynnade förhållandet mellan förvärvsarbetet och moderskapet.
82

 

Kvinnoarbetskommittén skulle inte sträcka sig så långt som att ge något förslag till nya lagar 

och reformer i kvinnoarbetsfrågan, men skulle i alla fall öppna för vissa förändringar. De 

framhävde för det första betydelsen av en förenkling av hushållsarbetssysslorna (som skulle 

fördelas mer rättvist mellan män och kvinnor) och instiftandet av barnomsorg, och förordade 

för det andra en utveckling av alternativa arbetslösningar såsom deltid- och halvtidsarbete, 

reservarbete, rätt till återinträde i gammal tjänst efter förlossning eller möjlighet för gifta par 

att få förvärvsarbete på samma ort. Även om det fanns vissa nackdelar med dessa sistnämnda 

förslag så ansåg kommittén ändå att det fanns anledning att införa det inom de tjänster där så 

var möjligt – till exempel där arbetet lätt kunde delas upp.
83

 

Den kanske mest avgörande lösningen på dessa problem, och det mest tydliga exemplet för 

att det feminina idealet för Befolkningskommissionen var en förvärvsarbetande gift moder, 

var den lag som delegationen för mödraskap föreslog i sitt betänkande. I sitt Betänkande an-

gående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd skulle 

delegationen för mödraskydd och Befolkningskommissionen föreslå att ”[a]rbetstagare ej må 

skiljas från sin anställning i anledning av äktenskaps ingående, havandeskap eller barnsbörd.” 

Lagen skulle gälla inom ”varje rörelse, industriell eller icke” som använder fler än fyra arbets-

tagare. Lagen inbegrep dock inte familjemedlem till arbetsgivaren, ”befattningshavare i sta-

tens eller kommuns tjänst, som är underkastad ämbetsmannaansvar”, ”befattningshavare i 

överordnad ställning” eller ”den som avlönas uteslutande genom andel i vinsten.”
84

 Undanta-

gen i lagförslaget motiveras av Befolkningskommissionen med att de har försökt anpassa sitt 
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förslag till redan rådande bestämmelser, eller vad som föreslagits ska komma att gälla inom 

andra likartade områden av sociallagstiftningen. När det gällde anställd inom stat eller kom-

mun med ämbetsmannaansvar argumenterade kommissionen också att endast ett fåtal an-

ställda berörs av denna begränsning.
85

 

Motiveringen bakom lagförslaget var privatekonomisk och i förlängningen befolkningspo-

litisk. Befolkningskommissionen menade att det fanns ett problem i att kvinnor avskedades på 

grund av äktenskap eller graviditet inom vissa yrken, särskilt inom kontor och handel.
86

 Be-

folkningskommissionen menade att 

 
Möjligheterna att stegra giftermålsfrekvensen och främja ingåendet av äktenskap i yngre år är naturligtvis 

i första rummet beroende på att den unga mannen och den unga kvinnan var för sig eller tillsammans äga 

tillräcklig inkomst för att kunna sätta bo, och deras möjligheter att livnära och uppfostra barn äro likale-

des beroende av deras ekonomiska ställning. Även känslan av ekonomisk trygghet för framtiden spelar 

härvid en mycket viktig roll. Saknas ett sådant ekonomiskt underlag för familjebildningen och barnafö-

dandet eller är underlaget svagt eller osäkert, torde statliga eller andra allmänna hjälpåtgärder icke kunna 

förmå dem härtill. Det ligger följaktligen den största vikt på att det enskilda näringslivet, av vilket det 

övervägande flertalet människor i landet alltjämt hava sin utkomst, upprätthålles och förkovras, och nä-

ringspolitiken är i själva verket det mest oundgängliga medlet i en positiv såväl kvantitativt som kvalita-

tivt inriktad befolkningspolitik.
87

 

 

Straffet mot brott mot denna lag föreslogs vara ersättning till den kvinna, eller enligt för-

slaget egentligen ”arbetstagare”, som blev avskedad på sådana grunder. Arbetsgivaren skulle 

vara ”pliktig att till arbetstagaren såsom ersättning utgiva denne tillkommande löneförmåner 

för en tid av tre månader.”
88

 Straffet var således inte större än så, men Befolkningskommiss-

ionen argumenterar att lagen främst skulle fungera opinionsbildande, och att det hade ”icke 

ansetts erforderligt att förse förbudet med någon straffsanktion.”
89

 

Lagförslaget som Befolkningskommissionen hade lagt fram hade dock inte varit en helt 

självklar lösning för vissa av ledamöterna i delegationen för mödraskydd eller i Kvinnoar-

betskommittén.
90

 Ledamöterna där skulle både förhålla sig kritiskt och positivt gentemot in-

stiftandet av nya lagar och reformer som omfattade de förvärvsarbetande kvinnorna. I ett utav 

de gemensamma protokollen mellan Kvinnoarbetskommittén och delegationen för möd-
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raskydd kan vi läsa hur lagförslaget togs emot olika i alla politiska läger. Medan Andreen, 

Elvira Wedberg (tobaksarbetare) och Disa Västberg (ordförande för socialdemokratiska kvin-

noförbundet och riksdagsledamot i första kammaren) från delegationen och Befolknings-

kommissionen tillsammans med Weijne (som varit en utav de tidigare motståndarna mot 

kvinnors förvärvsarbete) var för ett lagförslag, uttryckte sig Hesselgren dock som en av de 

främsta skeptikerna mot lagförslaget eftersom hon inte ansåg att en lag skulle behövas för att 

genomdriva ett förändrat beteende hos arbetsgivarna. Vid detta möte var dock lagförslaget 

fortfarande under revidering, och utkastet på flera sätt ofärdigt jämförd med den slutgiltiga 

produkten. Utkastet omfattade till exempel inte förbud av avskedande vid giftermål (vilket 

Weijne påpekade) och vissa utav både Kvinnoarbetskommitténs och delegationens ledamöter 

förhöll sig kritiska till att förslaget inbegrep ersättning till blivande och nyblivna mödrar när 

de måste ta ledigt från förvärvsarbetet. 

När sedan reform- och lagförslagen från delegationen för mödraskydd lagts fram för Be-

folkningskommissionen och skulle bifogas till betänkandet skulle också vissa officiella reser-

vationer komma från vissa av kommissionens eller delegationens ledamöter. Persson, von 

Hofsten (bland annat professor i anatomi och vice ordförande vid Statens institut för rasbio-

logi) och Ivar Österström (folkpartiskt och bland annat riksdagsledamot i andra kammaren) 

skulle till exempel också rikta en kritik mot den del av förslaget som inbegrep ersättning till 

förvärvsarbetande kvinna vid förlossning.
91

 Det var dels bristen på underlag som Österström 

såg som felande med förslaget, men argumenterade dels också för att förslaget var orättvist 

eftersom det innebar att förvärvsarbetande kvinnor som väntar barn inte behöver utsättas för 

samma behovsprövning som de kvinnor som inte förvärvsarbetade. Genom förslaget så argu-

menterade Österström att Befolkningskommissionen skapade orättvisa mellan mödrar i olika 

situationer.
92

 

Även Karl Magnusson och Karl Wistrand (båda högerpartister) tog delvis upp samma pro-

blematik som Österström hade gjort. De kritiserade det faktum att de förvärvsarbetande kvin-

norna genom förslaget i betänkandet om mödraskydd hamnade i en priviligierad ställning 

gentemot andra mödrar, vilket skulle gå emot de förslag (som sedan hade lett till en lagänd-

ring) som lagts fram i ett utav Befolkningskommissionens tidigare betänkanden – kallat Be-

tänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp. Dessutom argumenterade Magnus-

son och Wistrand för att lagförslaget snarare skulle ha en negativ än en positiv effekt på fö-
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delsetalen, och hänvisade till statistik som visade att inom äktenskap där kvinnorna varit för-

värvsarbetande inom hela eller stora delar av äktenskapet var antalet barn i genomsnitt mindre 

än ett, medan äktenskap som inte omfattade en förvärvsarbetande kvinna resulterade i ett snitt 

av två och ett halvt barn. Enligt Magnusson och Wistrand gick därmed inte förslagen hand i 

hand med Befolkningskommissionens syfte, och de menade vidare att en tvångslagstiftning 

som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor på sådana grunder snarare skulle ha en negativ 

inverkan på arbetsgivarnas tendens att anställa kvinnor.
93

 Utifrån denna reservation tycks 

Magnusson och Wistrand inte bara se det som problematiskt att förvärvsarbetande kvinnor 

främjades mer än övriga mödrar, utan att det var problematiskt ur en befolkningssynpunkt att 

gifta kvinnor förvärvsarbetade överhuvudtaget. Därför skiljer sig deras feminina idealbild 

mest från övriga ledamöters. 

Som vi kan se i de ovan presenterade exemplen ur källmaterialet så var det förvärvsarbetet 

i kombination med äktenskap och barnafödande som var det feminina idealet för majoriteten 

av ledamöterna. Kvinnors förvärvsarbete framställdes som en väg för familjer att kunna för-

sörja sig och skaffa barn, men om de förvärvsarbetande kvinnorna avskedades i samband med 

äktenskap eller barnafödande så var detta ett problem och ett stort hot mot familjebildningen. 

Därför behövdes också vissa åtgärdes som underlättade dessa förhållanden för kvinnorna, och 

kvinnoarbetsalagen som skulle instiftas 1939 var en sådan åtgärd. Dock fanns det delade me-

ningar om till vilken grad sådana åtgärder verkligen skulle tillämpas. Medan vissa starkt 

trodde på lagen skulle andra nöja sig med några av de reformer som presenterades – såsom 

ersättning under förvärvsarbetande kvinnas ledighet i samband med graviditet eller instiftan-

det av dagvård för barn. Det förekom dock endast två ledamöter vars feminina ideal stämmer 

överens med husmoderskontraktets kvinnoideal: Magnusson och Wistrand. Argumenten var 

dock liknande för alla dessa parter (både hos Befolkningskommissionen och hos Kvinnoar-

betskommittén): de olika föreslagna åtgärderna skulle leda till bättre födelsetal. 

Vi kan i dessa resultat alltså se flera motsättningar mellan de feminina arbetsideal som jag 

här presenterat, och de ideal som husmoderskontraktet representerade. Husmoderskontraktet 

innebar ett enförsörjarideal där mannen var familjens enda inkomsttagare och försörjare, och 

där kvinnan i sin tur inte var likvärdig arbetande män, utan att de snarare drevs bort från ar-

betsmarknaden då de främst sågs som husmödrar. I den ovan presenterade idealbilden, som 

diskuteras fram både av Befolkningskommissionen och av Kvinnoarbetskommittén, finner jag 

med utgångspunkt i förvärvsarbetsfrågan endast två likheter med husmoderskontraktet. Den 
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första likheten var att kommittéerna också utgick från att kvinnor och män som förvärvsarbe-

tare var olika, och den andra (och främsta) likheten var moderskapsidealet – där en utav kvin-

nornas huvuduppgifter var att bli mödrar. 

 

Ålder, arv och socioekonomisk grupp – några kompletterande ideal 

Genom ett intersektionellt perspektiv blir även andra kategorier tydliga i min analys av dis-

kussinen kring kvinnors förvärvsarbete. Dessa kategorier är ålder, arv och socioekonomisk 

grupp och är i källmaterialet inte lika utmärkande som kategorierna äktenskap och moder-

skap/föräldraskap, utan fungerade snarare kompletterande till dessa kategorier. 

Den första kategori som jag här tänker analysera, och som tidigare delvis framkommit i 

den presenterade debatten om befolkningsfrågan, är ålder. Befolkningskommissionen hade 

förklarat att en orsak till de låga födelsetalen var en för hög giftermålsålder. Dessa tendenser 

kan även sättas i samband med en aspekt som Kvinnoarbetskommittén framhävde: att åldern 

hos förvärvsarbetande kvinnor var lägre än för männen, eftersom kvinnor tenderade att säga 

upp sig vid giftermål. Det fanns en särskild problematik i detta som handlade om att gifta 

kvinnor ansågs ha kvalifikationer som andra kvinnor inte hade. Anledningen till detta var att 

kvinnor som hade längre yrkeserfarenhet och därmed hade arbetat upp en viss skicklighet – 

vilket ofta gällde gifta kvinnor – ansågs behövas på arbetsmarknaden oavsett civilstånd.
94

 

Industrin var exempelvis ett sådant område där äldre kvinnors yrkesskicklighet framhävdes 

som betydelsefullt, och under en utav Kvinnoarbetskommitténs konferenser förklarar ordfö-

randen Hesselgren situationen såhär: ”Att yrkesskickligheten stiger med åren, gör att de gifta 

arbeterskorna representera ett kapital, som man ej kan undvika. Nåtlingen framstår därvidlag 

som det kanske tydligaste exemplet.”
95

 Yrkesskicklighet är en aspekt som vi redan tidigare 

har sett att Kvinnoarbetskommittén har framhävt som just viktig – och att kvinnor som kate-

gori ansågs ha vissa färdigheter som var viktiga inom exempelvis industrin. Till denna skick-

lighetsaspekt läggs alltså ett åldersperspektiv där målet var att få yngre kvinnor att gifta sig 

samt att få gifta kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden och arbeta upp sin yrkesskicklig-

het. 
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De andra och tredje kategorierna som också framhävs som betydelsefulla i källmaterialet – 

arv och socioekonomisk grupp – hänger ihop. Befolkningskommissionen arbetade i en utav 

delegationerna även ur ett rasbiologiskt perspektiv med ledamoten von Hofsten som ordfö-

rande. Utifrån detta perspektiv framfördes hur förvärvsarbetande kvinnors möjlighet till äkt-

enskap skulle ge vissa ”kvalitativa” vinningar (kontra ”kvantitativa”) hos befolkningen. I för-

slagen kopplades de två kategorierna socioekonomisk grupp och arvsanlag ihop då olika so-

cioekonomiska grupperingar ansågs vara bärare av olika typer av arvsanlag. Befolknings-

kommissionen argumenterade att: 

 
Med avseende å de förvärvsarbetande kvinnorna gäller i allmänhet, att man i våra dagars samhälle i högre 

grad än hittills skett bör för dem underlätta att förena barnafödande och förvärvsarbete. Detta är redan ur 

befolkningskvantitativ synpunkt av viss betydelse, ty därigenom möjliggöres en ökning i det – enligt vad 

tidigare framhållits – för närvarande låga barnantalet i äktenskap, där modern är förvärvsarbetande. Emel-

lertid äro åtgärder i samma riktning även ur befolkningskvalitativ synpunkt av icke ringa vikt. Försåvitt 

nämligen kvinnor ej tillåtas att förena äktenskap och arbete utom hemmet leder detta i många fall till att 

unga kvinnor – ej minst kvinnor, som genom sina arvsanlag och övriga egenskaper skulle bli värdefulla 

mödrar – även bortsett från ekonomiska skäl välja en fri och barnlös förbindelse för att behålla det arbete, 

för vilket de utbildat sig och för vilket de hava håg och fallenhet.
96

 

 

I detta citat framhävs betydelsen av ”kvalitativa aspekter” i form av arvsanlag hos de för-

värvsarbetande kvinnor som skaffade barn. Befolkningskommissionen argumenterade att det 

fanns vissa socioekonomiska grupperingar som ansågs som särskilt eftertraktade mödrar.  

Befolkningskommissionen menade att de kvantitativa och kvalitativa aspekterna hörde 

ihop, då mängden barn hos olika grupper med personer av olika arvsanlag skilde sig åt. De 

menade närmare bestämt att det fanns ett samband mellan socioekonomisk grupp och frukt-

samhet – och förklarade att medan fruktsamheten inom ”den jordbrukande befolkningen” är 

högre än genomsnittet ligger den inom ”den industriella arbetareklassen” under genomsnittet. 

Lägst var fruktsamheten dock inom ”de skikt av den ekonomiska medelklassen som utgörs av 

i allmän eller enskild tjänst anställda tjänstemannagrupper.”
97

 

Samtidigt som Befolkningskommissionen i slutbetänkandet inte ville spekulera i exakt 

vilka arvsanlag hos dessa grupperingar som var ”goda” eller ”dåliga”, framhävde de ändå hur 

en viss typ av arvsanlag var ”mindre värdefulla än andra”, och argumenterade att en hög 

fruktsamhet hos de med ”sämre befolkningselement” riskerar att försämra befolkningens kva-
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litet i sin helhet.
98

 Arvsanlag och socioekonomisk grupp blir således två viktiga idealfaktorer i 

resonemanget, även om Befolkningskommissionen inte helt tydligt vill förespråka en ökad 

fruktsamhet inom vissa grupperingar. 

Frågan om arvsanlagets betydelse i Befolkningskommissionens utredning har också stude-

rats av andra forskare. Maria Björkman har belyst mer av denna diskussion hos Befolknings-

kommissionen i sin undersökning och nämner Gunnar Myrdals starka polemik gentemot för-

slagen från den rasbiologiska delegationen som leddes av von Hofsten. De åsikter om arvsan-

lag och socioekonomisk grupp som framgick i Befolkningskommissionens slutbetänkande 

hade nämligen inte varit helt oproblematiska för kommissionen. Frågan om arvsanlag och 

synen på detta hade även tagits upp till diskussion tidigare i samband med förarbetet till slut-

betänkandet. Ibland annat en promemoria hade delegationen uttryckt en idé om att ”ledande 

grupper i olika befolkningsskikt alltid hade lägre nativitet än andra grupper”. Befolkningen 

ansågs då försämras när grupperna med ”sämre anlag” var mest fruktsamma, och för att råda 

bot på en sådan problematik förordades av delegationen en skattelagstiftning där den ”eko-

nomiska medelklassens” barnafödande skulle gynnas. Skillnaden i denna promemoria och i 

slutbetänkandet var att förslaget om skattelagstiftning och betoningen på bättre eller sämre 

arvsanlag försvunnit (medan uppdelningen av grupper med olika anlag fortfarande stod kvar). 

Detta var en följd av Gunnar Myrdals kritik mot den arvsbiologiska delegationens framställ-

ning i denna promemoria, då han hade menat att förslaget hade tydliga nazistiska och fascist-

iska inslag – en karaktär som han dock också argumenterade fanns kvar i slutbetänkandet.
99

 

Även Hirdman har belyst denna situation hos Befolkningskommissionen, och beskriver hur 

Gunnar Myrdal inte kunde protestera mot slutbetänkandets arvsbiologiska delar eftersom han 

hade rest till USA, men att han hade skrivit till kommissionens andra socialdemokrater och 

uppmanat dem att inte godkänna slutbetänkandet – vilket de ändå gjorde.
100

 

Genom dessa kompletterande kategorier uppdagas både en ännu mer specifik feminin ide-

albild hos kommittéerna, men också en ännu mer komplex. Medan frågan om åtgärder kring 

åldersproblemet tycks ytterst okomplicerad hos kommittéerna så blir arvsfrågan mer inveck-

lad. Medan Befolkningskommissionen i sin helhet godkände de arvsbiologiska diskussionerna 

hade Gunnar Myrdal opponerat hårt mot dessa inslag. Trots detta skulle dock slutbetänkandet 

gå mer i linje med den arvsbiologiska delegationens förslag – där det argumenterades att me-

delklassens kvinnor måste föda fler barn för ”befolkningskvalitetens” skull. 
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Att skapa ett feminint ideal – statliga utredningar, vetenskap och legitimitet 

I det inledande avsnittet till detta kapitel gav jag en sammanfattande redogörelse för kommit-

téernas struktur och hur personer med både en varierande men också samstämmig bakgrund 

var ledamöter i utredningarna. I avsnittet belyste jag bland annat hur ett utav de mest framstå-

ende kännetecknen hos ledamöterna i Befolkningskommissionen och Kvinnoarbetskommittén 

var en akademisk bakgrund. Såväl nätverksteoretikerna som andra forskare har framhävt be-

tydelsen av vetenskapen i det politiska rum som utredningsväsendet var – där vetenskapen 

användes för att konstruera legitimitet i politiska idéer.
101

 

Utifrån denna forskning argumenterar jag att de vetenskapliga aspekterna hos ledamöterna 

och i undersökningarna användes för att underbygga de feminina ideal som presenterades. I 

detta avsnitt vill jag studera detta och fokuserar därmed på att diskutera min frågeställnings 

sista fråga – hur kommer de fram till dessa ideal? – ur ett vetenskapsperspektiv. Genom det 

statliga utredningsväsendet kunde nämligen en annan grund för argumentationen läggas än en 

rent ideologisk. Syftet med utredningsväsendet var att ta fram ett underlag för politiska beslut, 

grundade på vetenskapligt framtagna fakta.
102

 Hur framgår då detta i utredningarna? Vägen 

dit gick både via ledamöternas vetenskapliga kunskap och genom utredningarnas metodolo-

giska genomförande. Jag kommer här inte att redogöra för dessa aspekter i detalj, utan istället 

sammanfatta de mest framträdande exemplen på sådana vetenskapliga tendenser. 

Ledamöterna inom kommittéerna representerade flera olika akademiska ämnesinriktningar. 

Till exempel Sven Wicksell och Wohlin i Befolkningskommissionen var eller hade varit pro-

fessorer i statistik. Gunnar Myrdal och Karin Kock (socialdemokrat och bland annat ordfö-

rande i Akademiskt bildade kvinnors förening) sysslade båda med nationalekonomi – Myrdal 

som professor och Kock som docent (och tillförordnad professor från 1938). von Hofsten var i 

sin tur professor i anatomi och vice ordförande vid Statens institut för Rasbiologi i Uppsala. 

Andra ledamöter hade studerat eller doktorerat på universitetet eller högskolan, och vissa hade 

studerat utomlands. Andreen hade till exempel doktorerat i medicin och forskat i diabetes vid 

Harvard Medical School i Boston och Alva Myrdal hade en filosofie kandidatexamen och 

studerat psykologi i olika länder. Detta visar på en utpräglad kunskapsbredd hos ledamöterna 

– en grund som utredningarna då kunde stå på. De olika ledamöternas kunskapsområden 

skulle nämligen utnyttjas när de blev tillsatta som sakkunniga – exempelvis Kock skulle fun-
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gera som sakkunnig i lönefrågor medan von Hofsten var sakkunnig inom arvsfrågor och frå-

gan om sterilisering.
103

 

Vissa tydliga metodologiska drag finns också i utredningarna, och jag kommer här att ta 

fasta på tre starka sådana aspekter av det som Renée Frangeur kallar för konventionella ar-

betsmetoder: ”enkäter, statistiska och ekonomiska uträkningar”.
104

 Spår av andra sådana 

aspekter har blivit synliga redan i analysen ovan.  

Vi kan i diskussionen till exempel se hur argumenten ofta grundades i statistiska uppgifter, 

och att statistik och uträkningar är något som präglar främst de tre betänkanden som jag har 

analyserat – där sammanställningar och tabeller används flitigt för att beskriva rådande förhål-

landen.
105

 Vi kan dock också se att statistiska uppgifter kunde användas och tolkas på olika 

sätt av ledamöterna. Till exempel hade Magnusson och Wistrand valt att framhäva det lägre 

antalet barn hos par där kvinnorna förvärvsarbetade – och använde detta som sitt främsta ar-

gument för att kvinnor inte alls bör förvärvsarbeta.
106

 Vetenskapen användes därmed på olika 

sätt beroende på vilken politisk agenda som behövde drivas. 

Ett annat metodologiskt drag var en enkät som Kvinnoarbetskommittén och delegationen 

för mödraskydd skulle skicka ut till 3 000 företagare och arbetsgivare hos vilka ett större antal 

kvinnor arbetade. Syftet med enkäten var att få en bild av hur anställnings- och löneförhållan-

dena för kvinnor såg ut på arbetsplatserna, samt att få ”vägledning för ett bedömande av de 

kvinnliga arbetstagarnas ställning i olika med äktenskap och barnsbörd sammanhängande 

hänseenden”.
107

 Kvinnoarbetskommittén menade dock att representativiteten i svaren av en-
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käten var bristfällig, men kunde ändå genom enkäten exempelvis dra slutsatsen att arbetsgi-

vare inom industrin där kvinnor sysselsattes i störst utsträckning inte tenderade att avskeda 

kvinnor vid giftermål – de var ”angelägna att bevara sin kvinnliga arbetarstam”. Kommittén 

kunde också dra slutsatsen att giftermålsfrekvensen var lägre inom de företag där giftermål 

används som ”avskedsanledning.”
108

 

För att utöka underlaget av enkäten arrangerade Kvinnoarbetskommittén även konferenser 

med representanter för både arbetsgivare och arbetare i olika branscher där kvinnor arbetade, 

vilket Frangeur menar var ett mer okonventionellt inslag i utredningsarbetet.
109

 Hesselgren 

beskrev att kommittén genom konferenserna ville ”inhämta de erfarenheter angående kvinno-

arbete, som gjorts av arbetsgivare, vilka själva i stor utsträckning sysselsätta kvinnlig arbets-

kraft.” Kvinnoarbetskommittén arrangerade då intervjuliknande konferenser med olika grup-

per av representanter för arbetsmarknaden – såväl representanter för arbetsgivare som för an-

ställda.
110

 

Den tredje och sista aspekten av vetenskaplig kunskap och metodologi som är framträ-

dande i utredningarna och som jag här kommer att beskriva är hur ledamöterna använder sig 

av samtida forskning för att utreda frågan om kvinnors förvärvsarbete. I Kvinnoarbetskom-

mitténs utredning hade kommittén till exempel utifrån samtida forskning i psykologi och so-

cialpsykologi resonerat kring hur genusarbetsdelningen mellan kvinnor och män var grundad i 

sociala förklaringar.
111

 

Utifrån denna sammanfattning kan vi se hur utredningarna och argumenten kring kvinnors 

förvärvsarbete underbyggdes av en vetenskaplig metodologi – och att de feminina idealen 

därmed också underbyggdes så. Samtidigt kan vi se hur – och varför – vissa aktörer får infly-

tande över utredningarna och hur feminint arbetsideal arbetades fram där. 
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Slutdiskussion 

 

 

Syftet med denna undersökning har varit att studera hur Befolkningskommissionen och Kvin-

noarbetskommittén konstruerade feminina ideal i samband med debatten om kvinnors för-

värvsarbete under 1930-talet. Jag har ställt frågor om hur kommittéerna ansåg att kvinnors 

arbete borde se ut och varför, samt vilka åtgärder som förespråkas för att uppnå idealen. Jag 

ville utöver detta även veta hur kommittéerna kom fram till dessa ideal. 

Jag har genom att analysera hur kommittéerna talade om kvinnors förvärvsarbete visat att 

det både fanns en tydlig bild av vilka typer av kvinnor och vilken typ av feminint arbete som 

ledamöterna ville förespråka – men också att idealet eller åtgärderna som presenterades i be-

tänkandena inte alls var självklara för alla ledamöterna. Några andra forskare har tidigare stu-

derat debatten om kvinnors förvärvsarbete under mellankrigstiden och/eller Befolknings-

kommissionen och Kvinnoarbetskommittén – såsom Yvonne Hirdman, Renée Frangeur och 

Åsa Lundqvist. 

Det är främst Hirdman och Frangeur utav dessa forskare som har utgått från ett genuskon-

struerande perspektiv i denna debatt. I uppsatsens inledning framhävde jag en paradox i 

Hirdmans forskning där hon pekat på att Befolkningskommissionens ledamöter förespråkade 

idealen om kvinnan som hemmafru och mannen som familjeförsörjare i det hon sammanfattar 

som husmoderskontraktet. Samtidigt pekade jag också på att Befolkningskommissionen 

skulle förespråka en ny kvinnoarbetslag som skulle utöka kvinnornas rättigheter att förvärvs-

arbeta. Genom att jag i denna analys har fokuserat på kvinnor och arbete – och därmed också 

på ett delvis annat källmaterial än det som Hirdman undersöker – har jag kunnat visa att 

Hirdmans beskrivning av husmodersidealet inte stämmer fullt ut, men också att motsatsen i 

frågan om kvinnors förvärvsarbete inte heller var självklar. Jag har även utifrån Nina Lykkes 

intersektionella analysmodell visat hur en komplicerad feminin idealbild framträder i käll-

materialet. 

Idealet som förespråkades blev bland annat format av de riksdagsdebatter som föregick 

dessa två statliga utredningar. De problematiker som framfördes där skulle delvis sätta agen-

dan för hur diskussionerna inom kommittéerna skulle utformas – eftersom utredningarna be-

hövde ta ställning till debattens alla sidor. Debatten i riksdagen handlade dels om kvinnors 

förvärvsarbete i relation till den ekonomiska situation och arbetslöshet som präglade mellank-

rigstiden, och dels om befolkningsfrågan och varför det inte föddes tillräckligt många barn i 
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Sverige. Båda kommittéerna skulle dock opponera sig mot vissa riksdagsdebattörers förslag 

om en lag som förbjöd gifta kvinnor att förvärvsarbeta. 

Istället argumenterade kommittéerna att det var kvinnornas rättighet och skyldighet att bi-

dra till familjens försörjning och att kvinnornas särskilda kunskaper behövdes på arbetsmark-

naden. Dessutom menade kommittéerna att det i dåtidens samhälle var en självklarhet för 

kvinnorna själva att de skulle förvärvsarbeta. Genom statistik visade till exempel Kvinnoar-

betskommittén att kvinnor förvärvsarbetade i stor utsträckning, särskilt inom industrin, och 

argumenterade att kvinnorna behövdes som arbetare på grund av vissa sociala faktorer som 

hade gjort att kvinnorna blivit särskilt skickliga inom vissa arbetsområden. 

En annan aspekt som också tydliggör vilka åsikter om kvinnors förvärvsarbete som kom-

mittéerna hade, var vilka åtgärder – såsom lagar och reformer – de ville driva fram. Det fram-

fördes flera förslag på hur kvinnors förvärvsarbete skulle underlättas. Både Befolkningskom-

missionen och Kvinnoarbetskommittén förespråkade till exempel att kvinnor skulle få en utö-

kad möjlighet att kunna förvärvsarbeta inom staten och den offentliga sektorn, och Befolk-

ningskommissionen motiverade detta utifrån den befolkningspolitiska problematiken. De 

flesta åtgärderna skulle nämligen förespråkas i relation till två andra ideal som lades på de 

förvärvsarbetande kvinnorna – äktenskapet och moderskapet – vilka tydligt kopplades ihop 

med befolkningsfrågan. 

Kommittéerna argumenterade även för flera andra åtgärder för att förenkla situationen för 

kvinnor att kunna kombinera förvärvsarbetet med att gifta sig och föda barn. Befolknings-

kommissionen föreslog bland annat utökade rättigheter för förvärvsarbetande kvinnor att få 

ledigt – med ekonomisk ersättning – i samband med graviditet och förlossning, och föreslog 

också att dagvård för minderårigt barn skulle införas. Kvinnoarbetskommittén förespråkade i 

sin tur att kompletteringsindustrier skulle införas för att råda bot på den geografiska uppdel-

ningen av förvärvsarbetande kvinnor och män, vilket hade gett upphov till svårigheter för dem 

att bilda familj. Dessutom – och kanske viktigast – förespråkade Befolkningskommissionen 

att en lag skulle införas där arbetsgivare skulle förbjudas att avskeda kvinnor på grund av för-

lovning, giftermål eller moderskap. Dessa åtgärder skulle inte bara förbättra förhållandena för 

barnafödande – och ge de förvärvsarbetande kvinnorna rätt till äktenskap och moderskap – 

utan också hjälpa till att upprätthålla den moraliska standarden där idealet var att par levde i 

äktenskap, barn föddes inom äktenskap och abort skulle undvikas. Åtgärderna skulle dessu-

tom göra att kvinnor gifte sig vid en yngre ålder, och att äldre och mer erfarna kvinnor kunde 

arbeta kvar på sina arbetsplatser. 
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Motiveringarna bakom dessa åtgärder var alltså främst befolkningspolitiska. Kvinnors för-

värvsarbete skulle nämligen inte bara bli till nytta ur en privatekonomisk synpunkt utan skulle 

också göra att den ekonomiska förutsättningen för familjebildning skulle förbättras. En annan 

befolkningspolitisk aspekt var den befolkningskvalitativa. Befolkningskommissionen hade 

genom den arvsbiologiska delegationen betonat att antalet barn inom medelklassen behövde 

öka, med motiveringen att olika socioekonomiska grupper ansågs vara bärare av olika – och 

bättre eller sämre – arvsanlag. Fertiliteten inom olika sådana grupper skulle därmed ha en 

inverkan på befolkningens kvalitet 

I allmänhet förespråkades alltså en flerförsörjarmodell av ledamöterna i kommittéerna där 

vissa åtgärder skulle tas för att förenkla men också utöka möjligheterna för kvinnor att för-

värvsarbeta. Dock var det ideal och som jag här har summerat inte förespråkat av alla ledamö-

terna i kommittéerna. Flera av Befolkningskommissionens eller delegationen för mödra-

skydds ledamöter (Karl Magnusson, Karl Wistrand, Johan Persson, Ivar Österström, Nils von 

Hofsten) skulle exempelvis kritisera att förvärvsarbetande kvinnor skulle bistås mer än andra 

mödrar – då förvärvsarbetande mödrar enligt förslagen inte skulle utsättas för samma pröv-

ning som andra mödrar för att få ersättning i samband med graviditet. Magnusson och Wi-

strand skulle dessutom kritisera att förvärvsarbetet hos kvinnor över huvud taget tilläts ef-

tersom detta så tydligt gick emot statistiska fakta. Kerstin Hesselgren skulle i sin tur argumen-

tera för att förhållandena inom förvärvsarbetet inte borde regleras genom lagar alls, och Gun-

nar Myrdal ville inte godkänna Befolkningskommissionens slutbetänkande med avseende på 

de som han såg det nazistiska inslagen i de arvsbiologiska delarna i slutbetänkandet. 

Det är således ingen enad front varken mot ett husmoderskontrakt eller mot en kvinnoar-

betslag som framkommer hos kommittéerna. Detta är kanske ett rimligt resultat utifrån det 

faktum att kommittéerna bestod av ledamöter som representerade en varierande bredd av poli-

tiska ideologier och agendor, men det betyder som vi sett här inte att alla ledamöterna inom 

samma politiska partier eller andra politiska grupperingar höll med varandra. Medan Hirdman 

har gett en generaliserande bild av Befolkningskommissionens feminina ideal har Lundqvist 

och Frangeur båda belyst vilka konflikter som kommittéerna präglades av – dock utan att stu-

dera specifikt feminina ideal. Vissa tydliga likheter finns emellertid mellan mitt resultat och 

husmoderskontraktet. Dessa är för det första att det var familjen som låg i fokus, för det andra 

att kvinnor och män i egenskap av arbetare inte var lika, och för det tredje att ett tydligt mo-

derskapsideal blir framträdande hos kommittéerna. Det som däremot inte blir synligt i denna 

undersökning är att förvärvsarbetande kvinnor skulle anses vara ett undantag eller en avvi-

kelse från en annan norm – husmodersnormen. 
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Lundqvist och Frangeur har också belyst hur kommittéernas utredningar präglades av vissa 

vetenskapliga kännetecken. Jag har genom nätverksperspektivet utökat detta perspektiv. Ge-

nom nätverksteorin har jag med fokus på aspekter såsom symboliska och sociala kapital inte 

bara visat vilka kommittéernas ledamöter var, utan också hur dessa präglades av vissa poli-

tiska och akademiska kännetecken. En sådan analys framhäver vilka typer av personer som 

får makt att utreda kvinnors förvärvsarbete och forma feminina ideal i samband med detta. Jag 

har också genom några exempel visat på hur vetenskapliga metoder användes rent praktiskt i 

utredningarna – att argumenten underbyggdes genom till exempel statistiska uppgifter, enkä-

ter eller med hjälp av samtida samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapen används därmed 

för att legitimera det feminina idealet. 

I denna studie har jag belyst inte bara hur komplicerade Befolkningskommissionens och 

Kvinnoarbetskommitténs feminina ideal var, utan har också gett en inblick i hur komplexa 

och varierande genuskonstruktioner kan vara. I kommittéernas fall vill jag därmed inte föreslå 

någon alternativ version av ett genuskontrakt, eftersom det skulle vara svårt att göra alla le-

damöters feminina ideal rättvisa i en sammanfattning. Jag vill här istället avslutningsvis peka 

på hur variationerna i genusideal i samspel med andra kategoriseringar såsom civilstånd, för-

äldraskap eller arvsanlag kunde skapa varierade teoretiska femininiteter som – om de införli-

vades exempelvis genom lagar och reformer – också skulle ha en varierande inverkan på 

kvinnors handlingsutrymmen. Det har dock legat utanför denna uppsats syfte att undersöka 

vilka verkningar Befolkningskommissionens och Kvinnoarbetskommitténs förslag hade, men 

vi kan dock säga att om kommittéerna fick sin vilja igenom – och om målen med lagarna och 

reformerna skulle bli sanna, så skulle detta ha en stor inverkan på särskilt gifta kvinnors möj-

lighet till förvärvsarbete. 
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Appendix 

 

 

Bilaga 1: Personförteckning 

 

I denna förteckning ges kortfattade beskrivningar av ledamöterna i Befolkningskommissionen 

och Kvinnoarbetskommittén. De uppgifter jag presenterar här är ledamöternas utbildning, 

politiska inriktning, politiska uppdrag och yrken fram till tiden för utredningarna – men om 

några andra intressanta uppgifter finns presenteras även de här. Hos några av ledamöterna har 

de uppgifter som gått att finna dock varit begränsade, kanske för att vissa ledamöter till ex-

empel inte engagerade sig politiskt. 

 

Befolkningskommissionen 

Andrea Andreen-Svedberg 

Utbildning: medicine kandidat vid Uppsala universitet 1909 samt medicine licentiat 1919 och 

medicine doktor 1933 vid Karolinska institutet. 

Politiskt inriktning: engagerad i Svenska Kvinnors Vänsterförbund, aktiv inom Fogelstad-

gruppen och medlem i socialdemokratiska kvinnoförbundet från 1937. 

Yrke och uppdrag: läkare bland annat vid Sabbatsbergs sjukhus och ledare för ett allmänt kli-

niskt laboratorium för diabetesprov i Stockholm. Hon studerade och arbetade också på Har-

vard Medical School i Boston med inriktning på diabetes och insulinanvändning. Lärare i 

Stockholm inom ämnena fysiologi och hälsolära samt var skolläkare vid Stockholms högre 

allmänna läroverk för flickor där hon undervisade i sexualhygien. Andreen skulle senare bli 

ordförande i Svenska Kvinnors Vänsterförbund (1946), engagera sig inom fredsfrågan och 

skulle erhålla Internationella Stalinpriset för stärkandet av freden mellan folken 1953. 

Övrigt: gifte sig med Nils Wohlin 1937.
112

 

 

Karl Magnusson 

Utbildning: studier vid Dalarnas folkhögskola, yrkesutbildning vid Svenska trädgårdsför-

eningens skola i Stockholm samt i Tyskland. 

Politisk inriktning: högerpartist. 

                                                 
112

 Pehr Henrik Törngren, ”Andrea Andreen”, i Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok, (Stockholm 

1942-1955), vol. 1, s. 106; Elisabet Larberg & Magna Andreen Sachs, Andrea Andreen: för livets skull (Stock-

holm, 2015), s. 18, 21, 26-30, 32, 37, 50, 58, 71–108. 
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Yrke och uppdrag: trädgårdsmästare, nämndeman i Kåkinds härad 1911–1913, ledamot av 

andra kammaren från 1915, ledamot av stadsfullmäktige i Skövde från 1917, ledamot av hö-

gerpartiets överstyrelse från 1925, ledamot av andra kammar-högerns förtroenderåd 1928–

1935, ledamot av försvarskommissionen 1930–1935, ledamot av kulturminnesvårdssakkun-

niga 1930–1938, ledamot av allmänna civilförvaltningen, försvarsväsendets och kommunikat-

ionsverkens lönenämnder från 1933, ledamot av Skaraborgs läns landsting från 1934, ledamot 

av riksdagshögerns förtroenderåd från 1935, ledamot av riksgäldsfullmäktige från 1936, le-

damot av delegerade för riksdagens verk från 1936, ledamot av undervisningsväsendets löne-

nämnd från 1937, revisor i svenska jordbrukskreditkassan från 1937, inspektor för Skaraborgs 

läns småskoleseminarier från 1938 samt ledamot av statens läroboksnämnd från 1938.
113

 

 

Gunnar Myrdal 

Utbildning: jurist kandidatexamenexamen 1923, jurist licentiatexamen 1927 och doktorsexa-

men i politisk ekonomi 1927, allt vid Stockholms högskola. 

Politisk inriktning: aktiv i socialdemokratiska partiet från 1932. 

Yrke och uppdrag: professor vid Institut Universitaire de Hautes Études Internationales i 

Genève 1930–1931, ordförande i kommittén angående bostadsstatistiken 1933, ledamot av 

bostadssociala utredningen från 1933, professor i nationalekonomi med finansvetenskap vid 

Stockholms högskola från 1933, ledamot av fastighetskreditsakkunniga 1934–1935, ledamot 

av första kammaren 1936–1938, ledamot av jordbruksutredningen 1938 och direktör för Car-

negiestiftelsens undersökning angående den svarta befolkningens ställning i USA från 1938. 

Han skulle senare bli handelsminister och ha uppdrag inom FN, och skulle också bli tilldelad 

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1974. 

Övrigt: gifte sig med Alva Myrdal 1924.
114

 

 

Nils von Hofsten 

Utbildning: filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1903, filosofie licentiatexamen 

1907 och filosofie doktor 1907. 

Politisk inriktning: ingen uppgift. 

Yrke och uppdrag: amanuens vid zootomiska laboratoriet vid Uppsala universitet 1905–1907, 

docent i zoologi 1907, professor i jämförande anatomi 1909–1911, konservator vid zoologiska 

museet 1920–1921, professor i jämförande anatomi igen från 1921, ledamot vid Statens insti-

                                                 
113

 Birger Hagård, ”Karl Magnusson”, i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm, 1918–), vol. 24, s. 705. 
114

 Bo Gustafsson, ”Gunnar Myrdal”, i Svenskt biografiskt lexikon, vol. 26, s. 144–145. 
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tut för rasbiologi i Uppsala från 1926 och vice ordförande där från 1933, prorektor vid Upp-

sala universitet från 1933, ordförande i lärdomshistoriska samfundet från 1935, ledamot av 

Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd från 1935, ledamot av Uppsala universitets drätsel-

nämnd från 1938.
115

 

 

Johan Persson 

Utbildning: folkskola. 

Politisk inriktning: socialdemokrat. 

Yrke och uppdrag: tändsticksarbetare vid Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm 1915–1932 där 

han blev ledare inom fackföreningen. Han var ordförande i tändsticksarbetarnas fackförening 

1924–1928. Persson var ordförande i Tidaholms arbetarekommun 1915–28, tillhörde Tida-

holms stadsfullmäktige från 1918 och blev ledamot för landstinget där från 1926, ledamot av 

Skaraborgs läns prövningsnämnd 1926, landstingsman för Skaraborgs läns från 1926, ledamot 

av styrelsen för Skaraborgs läns distrikt av Socialdemokratiska arbetarepartiet 1927, riksdags-

ledamot i andra kammaren med inriktning på jordbruks- och befolkningsfrågor från 1929, 

ledamot av styrelsen för Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet från 1930, ledamot av 

direktionen för Falköpings lasarett 1932, ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns folkhögs-

kola 1933, ledamot av smör- och margarinkommittén 1934, valman vid riksdagens fullmäkti-

geval från 1934, ledamot för LO:s representantskap från 1936, suppleant i riksdagens opin-

ionsnämnd 1937, ledamot av verkstadsskoleutredningen 1937–1938 och ledamot av lands-

tingets förvaltningsutskott från 1938. I sin ungdom var Persson också kooperatör samt enga-

gerad inom IOGT.
116

 

 

Sven Wicksell 

Utbildning: filosofie kandidat vid Lunds universitet 1911 samt filosofie licentiat och filosofie 

doktor där 1914 respektive 1915. 

Politiskt engagemang: ingen uppgift. 

Yrke och uppdrag: extra ordinarie amanuens vid astronomiska observatoriet i Lund 1913–

1915, docent i matematisk statistik 1915, examinator och lärare i statistik och matematik i 

Lund och Göteborg i olika perioder fram till sin utnämning till professor i statistik vid Lunds 

universitet 1926. Wicksell var också gästprofessor vid University of Michigan i USA 1927 

samt hade uppdrag som sekreterare hos 1920 års statistiksakkunniga, ordförande hos 1933 års 
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 Marianne Rasmusson, ”Nils von Hofsten”, i Svenskt biografiskt lexikon, vol. 19, s. 192–193. 
116
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sakkunniga rörande tillströmningen till de intellektuella yrkena samt statens förlikningsman i 

arbetstvister i södra distriktet från 1935. Han blev också hedersdoktor i medicin vid Lunds 

universitet 1936.
117

 

 

Nils Wohlin 

Utbildning: studier vid universitetet i Berlin, filosofie kandidat 1901 och filosofie licentiat 

1903, båda vid Uppsala universitet och filosofie doktor 1913 vid Stockholms högskola. 

Politisk inriktning: Wohlin bytte ofta politiskt parti och avvek ibland från partipolitiken helt. 

Han tillhörde vid olika tidpunkter Bondeförbundet och högern men var tidvis partilös, men 

innehade exempelvis poster som handelsminister och finansminister inom högerregeringar. 

Under tiden för Befolkningskommissionen tillhörde han dock Bondeförbundet. Han var även 

involverad i rasbiologin och dess institutionaliserande i Sverige. 

Yrke: sekreterare i Emigrationsutredningen 1907–1910 där han inriktade sig på jordbruksnä-

ringen, docent i politisk ekonomi 1908 och i statistik 1912 vid Stockholms högskola, ledamot 

av Lantbruksakademin 1911, professor i statistik vid Uppsala universitet 1916–1930, ledamot 

av vetenskapsakademin 1918, ledamot av jordkommissionen samt tull- och traktatkommittén 

1919–1923, ledamot av första kammaren 1919–1928 och från 1932, handelsminister 1923–

1924, ordförande i bevillningsutskottet 1925–1927, finansminister 1928–1929, ledamot av 

andra kammaren 1929–1931 generatulldirektör och chef för Tullverket från 1930, svensk de-

legat vid nedrustningskonferensen i Genève 1932 och vid Nationernas Förbunds församling 

1932–1935 och ordförande i jordbrukskreditutredningen 1934–1935. 

Övrigt: gifte sig med Andrea Andreen 1937.
118

 

 

Disa Västberg 

Utbildning: Nordiska folkhögskolan i Genève. 

Politisk inriktning: socialdemokrat och engagerad inom det socialdemokratiska kvinnoför-

bundet. 

Yrke och uppdrag: stadsfullmäktig i Sundsvall 1919–1923, ordförande i Medelpads socialde-

mokratiska kvinnodistrikt 1917–1928, landstingsledamot i Sundsvall 1922–1923, riksdags-

man i andra kammaren 1922-1932, ledamot i socialdemokratiska kvinnoförbundets styrelse 

1928 där hon var ordförande från 1936 och därmed också ansvarig utgivare för förbundets 
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 Karl Lindman, ”Sven Wicksell”, i Svenska män och kvinnor, vol. 8, s. 336–337. 
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tidning Morgonbris. Ledamot första kammaren från 1933. Västberg var också sysselsatt som 

skribent och författare.
119

 

 

Ivar Österström 

Utbildning: ingen uppgift. 

Politisk inriktning: Österström var under sin ungdom under en kort period aktiv inom det so-

cialdemokratiska ungdomsförbundet. Senare skulle han dock ansluta sig till Liberala sam-

lingspartiet 1922–1923, till frisinnade folkpartiet 1924–1934 och till sist till folkpartiet från 

1935. 

Yrke: var i unga år (1907–1908) platsredaktör för tidningen Folket, senare medarbetare hos 

Borås-Posten 1909, medarbetare för Borås Dagblad 1909–1910, redaktör för Norra Väster-

botten 1910–1913 då han övergått till den borgerliga vänstern och efter det redaktionssekrete-

rare för Västernorrlands Allehanda från 1913–1915, redaktör för Norrbottens tidning 1915–

1916 samt huvudredaktör för Västernorrlands allehanda från 1916. Han var också ledamot av 

andra kammaren 1922–1924 och från 1933, samt av första kammaren 1925–1932. Ordförande 

för bostadsutredningen för landsbygden 1931–1935, ledamot i kommittén angående vapen-

kungörelse 1932–1934, ledamot i kommittén angående statsfientlig verksamhet 1933–1935, 

ledamot för sakkunniga angående ett statens institut för folkhälsan, ensamutredare angående 

rekrytering av officerskårerna 1936–1937, ledamot av Socialvårdskommittén från 1937, le-

damot för sakkunniga angående trafikförsäkringslag 1937–1938 och ledamot för sakkunniga 

rörande Västernorrlands läns försörjningsmöjligheter.
120

 

 

Kvinnoarbetskommittén 

Hedvig Dernby 

Utbildning: ingen uppgift. 

Politiskt inriktning: ingen uppgift. 

Yrke och uppdrag: tillförordnad aktuarie och senare sekreterare i Pensionsstyrelsen. Ordfö-

randen i Föreningen kvinnor i statens tjänst.
121

 Medlem i Fredrika Bremerförbundet.
122
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Kerstin Hesselgren 

Utbildning: undervisning i hemmet, studier i Schweiz 1889–1890, sjuksköterskekurs vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala med fältskärsexamen 1895, skolkökslärarinneexamen vid 

Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1896, studerade vid Augusta Fösters skola i Kassel 

1897 samt en kurs till sanitary-inspector på Bedford college vid Londons universitet 1905. 

Politisk inriktning: När Hesselgren blev invald som första kvinna i riksdagens första kammare 

tillhörde hon Liberala samlingspartiet, men blev så kallad ”frisinnad vilde” från 1924 ef-

tersom hon inte ville ta ställning mellan de två liberala partierna i alkoholdebatten. År 1938 

anslöt hon sig dock till Folkpartiets riksdagsgrupp. Hon var också ordförande för Frisinnade 

Kvinnors Riksförbund från 1922 (som 1930 ombildades till Svenska Kvinnors Vänsterför-

bund). 

Yrke och uppdrag: föreståndarinna vid Högre folkskolan för flickor hushållsskola i Stockholm 

1897–1906, ordförande i Svenska skolkökslärarinnornas förening 1906–1913, bostadsin-

spektris i Stockholm 1906–1909, tillförordnad skolköksinspektris i Stockholm 1909 och ordi-

narie 1912, statens yrkesinspektris 1912–1934, expert eller delegat vid Internationella arbets-

organisationens konferenser från 1919, föreläsare i yrkeshygien vid Socialinstitutet från 1920, 

ordförande för Frisinnade Kvinnors Riksförbund 1922–1930, ordförande i föreningen Social-

arbetare inom industri- och affärsvärld från 1922, ledamot av första kammaren 1922–1934 

och av andra kammaren från 1936, ledamot av kommittén för utarbetande av lagar om försäk-

ring för olycksfall i arbete m.m. 1925, ordförande i moderskapsunderstödssakkunniga 1926–

1929, ledamot i arbetsfredsdelegationen 1929, ordförande av Svenska Kvinnors Riksförbund 

från 1931, ordförande i Svenska Kvinnors Nationalförbund från 1931, delegat vid Nationernas 

förbund 1933–1935 samt 1937–1938 och ordförande i arbetarskyddskommittén 1937.
123

 

 

Karin Kock 

Utbildning: studentexamen i Stockholm 1910, filosofie kandidat vid Stockholms högskola 

1918, filosofie licentiat samt filosofie doktor där 1925 respektive 1929. Studerade också vid 

London School of Economics 1919–1920 samt 1925–1926. 

Politiskt engagemang: Kock var ursprungligen liberal men övergick till socialdemokraterna 

under första delen av 1930-talet. 

                                                 
123

 Ruth Hamrin Thorell, ”Kerstin Hesselgren”, i Svenskt biografiskt lexikon, vol.18, s. 744–745; Renée Frang-

eur, Kerstin Hesselgren: Den gränsöverskridande politikern. En biografi (Stockholm, 2012), s. 71, 73; ”Frisin-

nad vilde” eller ”politisk vilde” definierar ”person som innehar ett mandat i en direktvald politisk församling, 

men inte tillhör något parti.” Kan även kallas ”partilös”, se Frangeur 2012, s. 73, fotnot 7.  



52 

 

Yrke: anställd vid Stockholms stads statistiska kontor 1911–1915, anställd vid statistiska av-

delningen i Skandinaviska kreditsaktiebolagets huvudkontor i Stockholm 1918–1932, ordfö-

rande i Akademiskt bildade kvinnors förening 1926–1933, sekreterare i Nationalekonomiska 

föreningen 1931–1936, utnämndes 1933 till docent nationalekonomi vid högskolan och ledde 

vid dess socialvetenskapliga institution anslutandet av undersökningarna angående Sveriges 

nationalinkomst 1933–1937, sekreterare hos 1933 års valutasakkunniga, sakkunnig i Finans-

departementet för vissa ekonomiska utredningar 1934, viceordförande i International Federat-

ion of University Women från 1936, ordförande i Svenska kvinnoföreningars samarbetskom-

mitté från 1936, var från 1938 tillförordnad professor i nationalekonomi dels vid stats- och 

rättsvetenskapliga fakulteten och dels vid humanistiska fakulteten vid Stockholms högskola 

och hon gav ut flera verk om såväl teoretisk som tillämpad ekonomi. Kock skulle senare er-

hålla professorsnamn i nationalekonomi 1945, bli Sveriges första kvinnliga statsråd 1947 och 

skulle också spela en framträdande roll inom svensk och internationell kvinnorörelse.
124

 

 

Judith Jansson 

Utbildning: ingen uppgift 

Politisk inriktning: ingen uppgift 

Yrke och uppdrag: kassör inom textilarbetareförbundets Stockholmsavdelning.
125

 

 

Alva Myrdal 

Utbildning: examen från Handelsskolan i Eskilstuna 1917, studentexamen som privatist i 

Stockholm 1922, filosofie kandidat vid Stockholms högskola 1924, studier i psykologi i Eng-

land och Tyskland 1927, studier i USA 1929–1930 och i Genève 1930–1931, inskriven vid 

Uppsala universitet 1932–1937 samt studier i statistik vid Teachers College, Columbia Uni-

versity från 1939. 

Politisk inriktning: aktiv i socialdemokratiska partiet från 1932. 

Yrke: och uppdrag: anställd vid Eskilstuna stads revisionskontor 1917–1919, studiecirkelle-

dare vid ABF i Stockholm 1924–1932, assistent vid rättspsykiatriska kliniken på Långholmen 

i Stockholm 1932–1934, vice ordförande i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1932–1935, ord-

förande i Yrkeskvinnors riksförbund 1936–1938, rektor vid socialpedagogiska seminariet från 

1936 och vice ordförande i International Federation of Business and Professional Women från 
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1938. Hon skulle senare bland många andra uppdrag uppbära höga poster inom bland annat 

FN och UNESCO, engagera sig för fred och nedrustning och 1982 tilldelas Nobels fredspris. 

Övrigt: gifte sig med Gunnar Myrdal 1924.
126

 

 

Georg Nyblom 

Utbildning: realexamen i Varberg. 

Politiskt engagemang: bondeförbundare, lämnade in några motioner till riksdagen gällande 

åtgärder mot gifta kvinnors anställning i stat och kommun. 

Yrke: korrespondent hos Svenska cykeldepoten i Varberg 1917–1921, medarbetare i tidning-

en Vestkusten 1921–1922, redaktörsekreterare vid Hudiksvalls Tidning 1922–1926, redaktör 

där 1926–1936, redaktör för Svenska Landsbygdens Ungdomsförbunds tidning SLU-Bladet 

1927–1929, ledamot av Bondeförbundets förtroenderåd 1932–1934, ledamot för rundradiout-

redningen 1933–1934, ledamot av andra kammaren från 1933, ledamot för extralärsakkunniga 

1934, ledamot för kulturminnesvårdssakkunniga 1936, ombudsman för Riksförbundet Lands-

bygdens folk och redaktör för deras tidning 1936–1939, ombudsman för Bondeförbundets 

första distrikt i Gävle 1931–1932, och partiets partisekreterare 1936–1937 och valman vid val 

av tryckfrihetskommitterade 1937.
127

 

 

Mauritz Sundström 

Utbildning: ingen uppgift. 

Politiskt engagemang: ingen uppgift. 

Yrke: amanuens i pensionsstyrelsen.
128

 

 

Josef Weijne 

Utbildning: folkskola, senare utbildad till folkskolelärare 1914. 

Politisk inriktning: Weijne var engagerad i det socialdemokratiska partiet. Tidigt engagerad 

inom nykterhetsrörelsen och folkbildningsverksamheten. 

Yrke och uppdrag: lärare vid Statens uppfostringsanstalt på Bona, folkskolelärare i Borås 

1922–1939, ledamot för andra kammaren från 1925, ordförande för folkskoleutredningen 

1937.
129
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