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Bildtext 

 

Fotografiet på framsidan är en gruppbild på Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. Fotot 

togs den 15 februari år 1933 på kretsens 10 års jubileum.1 När jag först började studera det 

bevarade källmaterialet från föreningen, var det fotografierna som jag först vände mig till. En 

bild kan berätta mycket. Tillsammans med gruppbilden fanns en inbjudan till jubileet med en 

uppmaning till medlemmarna att klä sig i äldre stil, något som också går att se att kvinnorna 

gör på fotot. Något som är oundvikligt att lägga märke till, är att flera kvinnor klätt ut sig till 

män. Vad föreningen vill förmedla med detta, är omöjligt att svara på. Däremot går det att 

konstatera att klädseln medvetandegör de förväntningar som vi har på hur kvinnor och män bör 

se ut. Det är just det som denna undersökning kommer att beröra. Uppsatsen handlar om att 

synliggöra vilka föreställningar och förväntningar som finns på män och kvinnor och om hur 

de bör vara. 

Två personer på fotografiet visade sig också vara framträdande i de protokoll som har 

undersökts. Edit Ahrenlöf syns som den fjärde personen från vänster i den mittersta raden. Till 

yrket var hon rektor i Karlstads flickskola och under större delen av perioden 1939-1945 

ordförande i Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. Protokollen refererar också till 

föredrag och åsikter som hon sägs ha yttrat under sammanträdena. Elsa Lovén sitter på samma 

rad längst till höger. Hon var under större delen av det undersökta materialet sekreterare. 

Dessutom yttrar hon sig även i frågor i protokollen.2 

  

                                                           
1 Fotografi. K 1. Ingår F1:1. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. 
2 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. 



 

 

Abstract 

 

This essay aims to deal with prevailing beliefs about men and women's responsibilities during 

the Second World War in Sweden. This has been done through a case study of the female 

organization Fredrika Bremerförbundet in the town of Karlstad. The aim has been to determine 

whether the members of Fredrika Bremerförbundet had a will to work within the areas 

considered to belong to the men during the period. In order to answer this, the paper has 

examined how the preparedness period influenced the organizations attitude to female work 

outside of the home and also how the organization discussed female political influence. 

The theoretical approach has been Yvonne Hirdman's theory that there has been a gender 

contract at various times through history. The contract stands for the current agreement with 

regards to the responsibilities of men and women in a society. The point of interest has been 

the housewife contract that she sees as current during the Second World War. The housewife 

contract refers to the fact that the women's responsibilities during this period consisted of 

household duties and social work, while their husbands spent their time in the public life and 

held the political power. 

The study has shown that Fredrika Bremerförbundet in Karlstad had an ambition to break the 

housewife contract, both with regards to trying to make women work in public and also to have 

influence in politics. However, as shown in previous research, that will also be discussed, it has 

been seen that the housewife contract remained. For example, women's work in the home and 

with children limited their opportunities to engage outside the household. In summary, it has 

nevertheless been possible to see a seed for a new contract where the women also has a place 

in public life outside of their home and to take part in politics. As a result it is possible to see, 

already during the period of 1939-1945, traces of a contract that is closer to equality. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 
 

1.1 Inledning 

Det har alltid funnits någon form av föreställning om hur relationen mellan kvinnan och mannen 

bör se ut i samhället. Man kan se denna föreställning som ett osynligt kontrakt mellan kvinnan 

och mannen som bygger på en kulturell överenskommelse av könens skilda egenskaper, 

rättigheter, skyldigheter och ansvar.3 Kontraktet kommer bland annat till uttryck i 

arbetsfördelningen mellan könen, där föreställningar funnits om vilka skilda arbetsområden 

som passar kvinnan och mannen. Detta så kallade genuskontrakt har sedan ärvts i generationer 

och har genom historien varit förhållandevis statiskt trots att det delvis funnits utrymme för en 

viss omförhandling. Mannen har generellt sett fungerat som normen i samhället medan kvinnan 

varit den andre. Genom kontraktet kan vi därför få en viss förståelse för de gränser som funnits 

för kvinnan genom historien.4 

Kontraktet har under olika tider haft olika benämningar beroende på dess utformning. 

Genusforskaren Yvonne Hirdman som formulerat teorin om genuskontraktet menar på att det 

mellan perioden 1930-1960 rådde ett husmoderskontrakt i Sverige. Inom husmoderskontraktet 

rådde en tanke om hushållsdemokrati som betecknar kontraktets arbetsfördelning mellan 

mannen och kvinnan. Mannens hushåll fanns inom arbetsmarknaden och den politiska makten, 

medan kvinnans domän bestod av hemmets hushåll och det sociala arbetet.5 

Andra världskriget pågick under perioden då husmoderskontraktet ses som rådande av 

Hirdman. Men beredskapen under andra världskriget kan ändå ses som något som ledde till att 

kvinnans arbetsroll delvis omförhandlades. I takt med att kriget pågick innebar industrins 

upprustning och militärtjänst att den kvinnliga arbetskraften efterfrågades mer än tidigare, 

också inom de områden där de förr varit utestängda. Situationen öppnade därmed upp för nya 

arbetsmöjligheter för kvinnan där det tidigare inte varit möjligt, samtidigt som efterfrågan på 

kvinnlig arbetskraft också hamnade i konflikt med den rådande bilden av kvinnan som ansvarig 

för hushåll och barn. Beredskapstiden kan därför ses som en gynnsam period för de kvinnliga 

                                                           
3 Hirdman 2003 s. 88 
4 Hirdman 1988 s. 54f 
5 Nyberg, Petra, Riksarkivet.se. Folkhemsdrömmar 
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aktörer som försökte förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och förändra 

husmoderskontraktet.6 

Det finns flera forskare som har studerat kontraktets förändring under olika tider, bland annat 

om dess utformning under andra världskriget. Det tycks dock råda oklarheter inom forskningen 

om vilket kontrakt som var rådande under perioden, vilket gör det intressant att undersöka 

kontraktets förändring under denna tid. Uppsatsen ska försöka bidra med att lägga ytterligare 

en pusselbit till denna helhetsbild. Detta kommer att göras på lokal nivå genom att undersöka 

kvinnorörelsen Fredrika Bremerförbundet. Uppsatsen handlar om att försöka få en inblick i 

kvinnans vilja och möjligheter att verka i den domän som enligt kontraktet tillhörde männen 

under denna period, och på så vis omförhandla det rådande kontraktet. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka genuskontraktet under andra världskriget. Detta kommer 

att göras genom en fallstudie av mötesprotokoll från Fredrika Bremerförbundet i Karlstad, 

under perioden 1939-1945. Fokus kommer ligga på att spåra huruvida det fanns en vilja hos 

föreningen att verka inom de ansvarsområden som enligt husmoderskontraktet tillhörde 

männen, nämligen arbetsmarknaden och politiken. 

Mina frågeställning kommer således vara: 

● Hur påverkade beredskapstiden Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsens 

inställning till kvinnans arbete utanför hemmet? 

● Hur diskuterade förbundet kvinnans politiska inflytande? 

 

För att sätta frågorna i en kontext kommer även en grundläggande kartläggning av föreningens 

syfte och tillkomst att göras. 

 

1.3 Tidigare forskning 

På både internationell och nationell nivå har det på senare tid vuxit fram genomgripande 

forskning kring hur andra världskriget påverkade kvinnors villkor. Inom den svenska 

forskningen finns också ett flertal studier som undersökt kontraktets förändring under andra 

världskriget. Detta är också något som denna uppsats berör, men med fokus på den borgerliga 

                                                           
6 Almgren 2006 s. 2f 
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kvinnorörelsen Fredrika Bremerförbundet i Karlstad. På lokal nivå finns forskning inom 

området men då med fokus på arbetarrörelsens socialdemokratiska kvinnoklubb. 

På nationell nivå har lektorn och genusforskaren Johanna Overud behandlat ämnet i sin 

avhandling I beredskap med fru Lojal. Behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra 

världskriget. Hennes arbete bottnar i att ta reda på vad kvinnan ägnade sig åt för uppgifter under 

beredskapstiden samt vilka möjligheter kvinnan hade att utföra olika arbeten och flytta fram 

sina positioner. 7  

Overud använder sig av Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet och det 

husmoderskontrakt som Hirdman sätter som rådande under beredskapstiden. Däremot öppnar 

Overud också upp för ett annat kontrakt, beredskapskontraktet, som står för den möjlighet till 

yrkesarbete som beredskapen erbjöd. I sin avhandling undersöker hon om och i så fall hur 

beredskapskontraktet och husmoderskontraktet verkat parallellt med varandra under perioden, 

följaktligen i vilken utsträckning beredskapen skapat andra arbetsmöjligheter för kvinnan som 

avvikit från hennes tidigare traditionella uppgifter.8 

Hennes undersökning visar att husmoderskontraktet kvarstod, men att det under andra 

världskriget skedde en delvis tillfällig förskjutning till beredskapskontraktet. Detta gjordes 

bland annat genom lagar och organisationer i syfte att få tillgång till kvinnlig arbetskraft. 

Exempel på dessa är tjänstepliktslagen som infördes år 1939 och organisationer som Kvinnliga 

Beredskapskommittén.9 

Kvinnor förvärvsarbetade dock inte i någon större utsträckning under perioden. Overud menar 

att detta berodde på kvinnors låga löner och behov av barnpassning. Hon lyfter att kvinnor 

istället bedrev frivilliginsatser som låg närmare deras vanliga arbetssysslor, exempelvis 

insamlingar, stickningar och hemhushållning. Däremot skriver hon att beredskapskontraktet 

öppnade upp för en ny arbetsmarknad för unga ogifta kvinnor som sökte sig till industrin och 

luftbevakningen.10 

I avhandlingen Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen, Statsfeminism i svensk 

arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget undersöker genusforskaren Nina 

Almgren ett område som knyter an till denna uppsats. Almgren undersöker i vilken utsträckning 

                                                           
7 Overud 2005. s. 11f 
8 Overud 2005 s. 18ff 
9 Overud 2005 s. 220f 
10 Overud 2005 s. 220f 
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kvinnliga aktörer arbetade för att tillvarata kvinnors intressen på arbetsmarknaden samt om 

perioden egentligen innebar en förskjutning av det rådande husmoderskontraktet. Hennes 

undersökning sträcker sig likt denna studie mellan perioden 1939-1945 men behandlar också 

krigets efterföljande två år.11  

Almgrens studie visar i likhet med Overuds att husmoderskontraktets ideal, där mannen 

förvärvsarbetade och kvinnan hemarbetande, kvarstod under perioden. Kvinnors inträde i 

arbetsmarknaden under andra världskriget sågs som något tillfällig under krigstiden, för att 

sedan återigen placeras om i traditionella kvinnoyrken som exempelvis husligt arbete eller 

sjukvård. Likt Overud lyfter också Almgren arbetet hemma med hushåll och barn som något 

som begränsade kvinnors möjlighet att yrkesarbeta och bli ekonomiskt självständiga. Almgren 

menar dock att det ändå finns aspekter som tyder på att en initial omförhandling skedde. 

Kvinnans inträde i den mansdominerande industrin under kriget ledde nämligen till att 

efterkrigsutredningar började visa intresse för att öka den kvinnliga arbetskraften i industrin.12 

Almgrens undersökning knyter också an till forskningsfrågorna i denna uppsats. Hennes 

undersökning visar att kvinnorörelsen försökte utnyttja beredskapsarbetet för att visa sig 

delaktiga i samhällsarbetet. Krigs- och beredskapsarbete var också ett sätt för organisationerna 

att stärka den kvinnliga politiska representationen.13 Almgren menar vidare att vissa delar av 

kvinnorörelsen argumenterade för kvinnors samhällsnytta, genom deras kunskaper inom 

socialpolitiska frågor. Enligt Almgren bekräftade detta husmoderskontraktets bild av kvinnan 

som samhällets moder med specifika kunskaper.14 

Elin Augustsson har i sin C-uppsats De kuvade kvinnorna En studie av Karlstads och 

Trollhättans Socialdemokratiska kvinnoklubb 1939-1945, på lokal nivå behandlat samma 

område som denna uppsats, men skiljer sig på så vis att den undersöker två Socialdemokratiska 

kvinnoklubbar. Även Augustsson utgår från Hirdmans teori om genuskontraktet, där hon 

undersöker hur kontraktet avspeglas i kvinnoklubbarnas diskussioner.15 Augustsson använder 

sig inte av begreppet husmoderskontrakt utan utgår från det övergripande begreppet 

genuskontrakt. Hon beskriver däremot det stereotypiska grundkontrakt som Hirdman spårar 

tillbaka till det antika Grekland och bibeln. Där är mannens uppgifter förknippade med ansvar, 

                                                           
11 Almgren 2006 s. 3 
12 Almgren 2006 s. 246f 
13 Almgren 2006 s. 242ff 
14 Almgren 2006 s. 244 
15 Augustsson 2016 s. 6 
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försörjning och beskydd, medan kvinnans är hushåll, uppfostran och barn.16 Denna 

undersökning kommer däremot att använda begreppet genuskontrakt som ett övergripande 

begrepp för det kontrakt som funnits mellan könen i alla tider, men sett olika ut beroende på 

period. Enligt Hirdman står husmoderskontraktet som rådande under tiden då andra världskriget 

pågick och kommer därför vara det kontrakt som jag utgår ifrån. 

Augustssons resultat visar till stor del att Socialdemokratiska kvinnoföreningarnas diskussioner 

och arbete avspeglar det rådande genuskontraktet, då båda föreningarna behandlar typiska 

frågor ämnade för kvinnor inom socialt arbete. Båda föreningarna bedriver ett stort antal 

insamlingar till andra hjälporganisationer i humanitärt syfte att hjälpa mödrar och barn i 

krigsdrabbade länder, framförallt i grannländerna. Augustssons slutsats är att föreningarna inte 

ägnat sig åt politik, utan istället bedrev den sociala verksamhet som det rådande genuskontraktet 

tilldelat dem. Dessutom bedrev båda de undersökta föreningarna flera studiecirklar och 

föreläsningar som präglats av teman som går under genuskontraktet, där fokus låg på barn, 

hushållning och bakning.17 Hennes resonemang om föreningarnas avsaknad av politiskt intresse 

grundas också på att hennes studie visar att mycket få medlemmar deltagit i val och 

kommunmöten.18 

Gällande Fredrika Bremerförbundets syfte och tillkomst har historikern Inger Hultgren i sin 

avhandling Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess: Fredrika Bremerförbundet 

och Husmodersförbundet Hem och samhälle på riksplanet och lokalt i  Jämtlands län 1925-

1975, beskrivit Fredrika Bremerförbundets tillkomst på nationell nivå. Hultgren belyser det 

faktum att Fredrika Bremerförbundet grundades år 1884 i syfte att driva olika kvinnofrågor 

inriktade på utbildning, ekonomiska frågor och juridiska rättigheter. Arbetet började sedan i 

praktiken genom att förbundet bland annat agerade som rådgivare för kvinnor i både studie- 

och yrkesliv, samt genom att informera och tilldela stipendier för samma ändamål.19 Enligt 

Hultgren började Fredrika Bremerförbundet först efter år 1921 att sedan sprida sig till flera 

platser på lokal nivå. Forskning har pekat på att en av anledningarna till spridningen kan ha 

varit att kvinnor som tidigare drivit rösträttsfrågan, velat återuppta arbetet med aktuella 

kvinnofrågor och då bildat Fredrika Bremerförbund.20 

                                                           
16 Hirdman 2003 s. 84ff 
17 Augustsson 2016 s. 40 
18 Augustsson 2016 s. 37f 
19 Hultgren 1982 s. 37f 
20 Hultgren 1982 s. 41 
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1.4 Teoretisk utgångspunkt och begrepp 

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska ingång att beskrivas. Detta kommer att göras 

nedan genom att utförligare förklara de teoretiska begreppen genus- och husmoderskontraktet. 

1.4.1 Genuskontraktet 

Denna uppsats kommer att använda sig av teorin om genuskontraktet som formulerats av 

genusforskaren Yvonne Hirdman. För att förstå den teoretiska ingången behöver först 

begreppen genus och genussystem förklaras. Enligt Hirdman kan begreppet genus användas i 

forskning för att förklara hur manligt och kvinnligt skapas kulturellt. Hirdman menar vidare att 

genussystemet är ett ordningssystem där könen tillskrivs olika uppgifter och egenskaper i 

samhället. I genussystemet kan Hirdman urskilja två mönster. Det första är stävan efter att hålla 

isär vad som är manligt och kvinnligt, medan det andra är den hierarkiska ordningen där mannen 

ses som normen.21 

Hirdman utvecklar detta genom att beskriva att det historiskt sett kunnat gå att urskilja någon 

slags kulturell överenskommelse om hur män och kvinnor bör vara mot varandra i olika 

sammanhang. Detta kan vara i den heterosexuella parrelationen, på arbetet eller genom sitt 

praktiska agerande i vardagen. Denna överenskommelse kan liknas med ett kontrakt, men med 

betoning på att det inte är jämnstarkt. Istället menar Hirdman att det ofta är ett kontrakt där den 

ena definierar den andre.22 Grunden i kontraktet har förändrats över tid och geografiska platser, 

men Hirdman ser begreppet som ett redskap för att teoretiskt lättare kunna peka på den 

orörlighet som funnits när det kommer till kvinnan och mannens skilda villkor.23 

1.4.2 Husmoderskontraktet 

Som vi sett ovan har genuskontraktet under perioder haft olika benämningar, beroende på hur 

kontraktet har omförhandlats genom historien. Med husmoderskontraktet syftar Hirdman på 

perioden mellan 1930-1960 då kvinnorna enligt henne förknippades med rollen som husmoder. 

Husmoderskontraktet avser också den arbetsuppdelning där kvinnan tilldelades arbetsuppgifter 

kopplade till hemmet och socialpolitiska frågor, medan mannens område var inom 

arbetsmarknaden och den politiska makten.24 Husmoderskontraktet är således enligt Hirdman 

                                                           
21 Hirdman 1988 s. 51 
22 Hirdman 1988 s. 54 
23 Hirdman 2003 s. 88 
24 Nyberg, Petra, Riksarkivet.se. Folkhemsdrömmar. 
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gällande under tiden för andra världskriget, och i denna uppsats kommer begreppet att användas 

för att undersöka om husmoderskontraktets mönster också går att urskilja i Fredrika 

Bremerförbundet i Karlstad. 

1.4.3 Olika kontrakt över tid 

Tabellerna nedan visar en översikt över Yvonne Hirdmans formulering av kontraktets 

förändring över tid, samt andra forskares användning av kontraktet som begrepp under den 

undersökta perioden 1939-1945. 

I tabellen högst upp visas Yvonne Hirdmans olika benämningar på genuskontraktet under 

tidsperioden 1930-1975, vilken är utgångspunkten för denna undersökning där 

husmoderskontraktet är rådande under andra världskriget. I tabellen nedan redovisas också de 

olika benämningar som gjorts på kontraktet av andra forskare under den undersökta perioden. 

Studien kommer inte att använda sig av Overuds beredskapskontrakt som modell. Detta skulle 

nämligen kunna stänga dörren för andra potentiella faktorer som eventuellt påverkat 

husmoderskontraktet under perioden än just beredskapen. 

 

 

Yvonne Hirdmans genuskontrakt (förändring över tid) 

 

Olika benämningar av genuskontraktet under perioden 1939-1945 

Overud Augustsson Almgren Eriksson Hökenström 

Husmoderskontrakt Genuskontrakt Husmoderskontrakt Husmoderskontrakt 

Kontra  

Beredskapskontrakt 

   

 

Stereotypiskt 

genuskontrakt 

Husmoderskontrakt Jämlikhetskontrakt Jämställdhetskontrakt 

Genuskontraktets 

Grund 
1930-1960 1960-1975 1975- 
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1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer kronologiskt att koncentrera undersökningen till perioden 1939-1945, 

åren då andra världskriget pågick. Perioden har valts då det är en tid där gamla och nya idéer 

om kvinnans ställning florerar samtidigt. Innan kriget började kvinnan få allt fler lagliga 

rättigheter, exempelvis genom att få rösträtt och att gifta kvinnor blev myndiga. 25 Efter krigets 

utbrott började också kvinnans roll som yrkesarbetare att efterfrågas. Samtidigt fanns bilden av 

husmodern där, vars uppgift var att ta hand om familj och barn.26 Studien kommer således inte 

att behandla efterkrigsplaneringen eller tiden före kriget, utan fokuserar på diskussionerna 

under själva krigstiden. Däremot kommer studien att fortlöpa till årets slut år 1945. På så vis 

finns en möjlighet att fånga kretsens reflektion av krigets erfarenheter efter freden.  

Geografiskt kommer studien att undersöka Fredrika Bremerförbundets lokala förbund i 

Karlstad. Valet att undersöka just detta förbund gjordes då det redan finns kartläggningar över 

andra kvinnoförbunds diskussioner under beredskapstiden. I Fredrika Bremerförbundets fall 

tycks det däremot saknas. Avslutningsvis har också en tematisk avgränsning gjorts genom att 

behandla genusperspektivet med fokus på arbetsfördelningen mellan könen, utifrån Yvonne 

Hirdmans teorier om genuskontraktet och husmoderskontraktet.  

1.6 Metod, material och källkritik 

Syftet med denna uppsats är att undersöka genuskontraktets förändring under andra 

världskriget. Detta kommer att göras genom att studera Fredrika Bremerförbundet i Karlstad. 

Fokus kommer ligga på att undersöka om det fanns en vilja hos kretsen att verka i det offentliga 

och inom politiken under perioden 1939-1945. För att uppnå detta kommer en kvalitativ 

textanalys att göras utifrån professorerna Anders Fejes och Robert Thornbergs beskrivning av 

metoden i Handbok i kvalitativ analys. Där skriver författarna att det vid en kvalitativ textanalys 

är vanligt att ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpas vid tolkningen av källmaterialet, vilket 

även kommer göras här. Vid ett sådant arbetssätt försöker läsaren förstå och skapa mening av 

texten utan några specifika riktlinjer. Enligt författarna kan tolkningen däremot göras på olika 

sätt genom att sätta texten i relation till olika förhållanden. Det kan vara förhållanden kring 

författaren själv, textens form och innehåll eller textens omgivning. 27  

                                                           
25 Wikander 1995 s. 36f 
26 Almgren 2006 s. 46f 
27 Fejes & Thornberg 2015 s. 178 
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I den här undersökningen kommer kretsens diskussioner att sättas i relation till dess omgivning, 

det vill säga samhället som är rådande utanför texten. Detta görs för att försöka förstå samhället 

som rådde under andra världskriget, då texten har producerats i dess tidsanda. På så vis kan en 

kvalitativ analys användas för att utskilja tidens rådande normer och värderingar.28 Den 

kvalitativa undersökningen är också en fallstudie. Detta innebär att teorin och den tidigare 

forskningen förs in på detaljnivå genom att undersöka en särskild förening. Dess empiri 

kommer sedan att sättas i relation till det större forskningsläget.29 Följaktligen kommer teorin 

om genus- och husmoderskontraktet samt den forskning som behandlat kontraktets förändring, 

att prövas på empirin.  

Då protokollen från perioden 1939-1945 undersöktes började jag först med att försöka hitta 

aspekter som anknöt till mina frågeställningar. De ämnen som jag då letade efter var 

arbetsmarknad, politik, hemmet samt krigs- och beredskapsarbete. Detta var relativt svårt då 

det handskrivna materialet var omfångsrikt, bestående av cirka 180 sidor. Därför fick jag gå 

tillbaka i källmaterialet och läsa sida för sida. Därefter sammanställde jag utifrån kronologisk 

följd vilka aspekter som knöt an till kvinnans arbetsroll och politiska inflytande. Detta 

källmaterial har sedan analyserats utifrån forskningsfrågorna för att slutligen sammanställas i 

en avslutande diskussion. Där ställs forskningsfrågorna i relation till Hirdmans teori om genus- 

och husmoderskontraktet. 

De primära källorna som har används i denna studie är de handskrivna protokoll som Fredrika 

Bremerförbundet Karlstadskretsen skrivit mellan perioden 1939-1945. Mellan åren hade 

kretsen sammanlagt 45 stycken sammanträden som jag har granskat. Protokollen har varierat i 

längd då de innehållit allt mellan 2-15 sidor långa sammanträden. Sammantaget har 180 

handskrivna sidor undersökts, som innehöll information om allt från medlemmar, aktiviteter, 

föreläsningar, projekt, ekonomi till diskussioner om omvärlden. Utöver detta har även några 

ytterligare sidor undersökts i kretsens första dokumenterade protokoll från år 1923. Detta 

gjordes för att få en inblick i hur kretsen tillkom. 

Det föll sig naturligt att bygga undersökningen på kretsens mötesprotokoll eftersom det är under 

dessa möten som föreningens beslut och diskussioner dokumenteras. Protokollen tycktes också 

ge en bred bild av föreningens verksamhet, då man under dessa sammanträden tar upp ärenden 

                                                           
28 Fejes & Thornberg 2015 s. 179 
29 Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs], 2000- 
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som förekommit i de kommittéer som fanns inom förbundet. Dessutom diskuteras olika 

aspekter från när kretsen haft representanter från Fredrika Bremerförbundet Karlstadkretsen i 

andra sammanhang.  

Protokollen bestod av sammanträden i tidsmässig kronologisk följd, där kretsens sammanträden 

bestod av fem till åtta träffar per år. Mötesprotokollen hade under den undersökta tidsperioden 

en enhetlig utformning. Alla sidor var numrerade och dess text innehöll ringa felskrivningar. 

Detta kan bero på att det oftast var samma sekreterare som skrev protokollen vars handstil var 

relativt lättläst. Trots detta var ändå vissa ord otydliga i källmaterialet, vilket gör att risken för 

feltolkning ändå bör tas upp. Stilistiskt börjande alltid sammanträdena med att presentera plats, 

datum, ordföranden och eventuella föredrag eller gäster. Vilka punkter som ämnades tas upp 

under sammanträdena presenterades däremot inte i början, utan byte av ämne skildes ut genom 

paragrafer.30 Ovanstående beskrivning tyder på att kretsen var vana vid att följa en mall för hur 

mötesprotokoll skulle skrivas. Strukturen kan således innebära att aspekter som inte ingår i 

denna mall utelämnas för läsaren. Däremot underlättade denna enhetliga utformning läsningen 

av det handskrivna materialet. 

Slutligen bör det lyftas att källmaterialen innehöll årsmöten vid varje årsslut där kretsen 

redogjorde för det föregående årets aktiviteter. Dessutom innehöll de också en del reflektioner 

över det gångna årets arbete. Dessa var en bra utgångspunkt vid undersökningen, då det gav en 

bild av vad kretsen själva ansåg var viktiga punkter. Redogörelserna över årens aktiviteter och 

möten gjorde även att det gick att utesluta att det skett något avhopp i deras dokumentation. 

Källmaterialet används i detta arbete som en kvarleva, alltså en lämning av den verklighet som 

den beskriver. Enligt professorerna Anders Florén och Henrik Ågren är det vanligt att källor 

används som kvarlevor när forskaren vill undersöka någons inställning till olika händelser 

vilket också är fallet i denna uppsats.31 Vid undersökningen har även källans urval och 

representativitet hafts i åtanke. I protokollen får vi exempelvis inte veta vad alla på mötet 

samtalar om eller tycker gällande olika frågor, då det endast är det innehåll som sekreteraren 

valt att skriva ner som vi får läsa. Det är också rimligt att anta att punkterna som tas upp under 

mötet, styrs av det som styrelsen i kretsen valt att ta upp. Styrkan i materialet är däremot att det 

kan ge en generell bild av kretsen åsikter samt en inblick i vilka frågor som de ville driva. 

                                                           
30 Exempel på protokoll, se bilagor 
31 Florén & Ågren 2006 s. 72f 
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Något annat som skulle kunna ses som en begränsning i källmaterialet är den borgerliga 

klasstillhörigheten som Fredrika Bremerförbundet representerade, där majoriteten av dess 

medlemmar tillhörde ”överklassen”.32 Klasstillhörigheten var nämligen något som kunde ses 

som avgörande när det kom till vilka frågor som de olika kvinnoorganisationerna skulle driva.33 

Exempelvis har historikern Inger Hultgren belyst det faktum att Fredrika Bremerförbundet 

jämte husmodersförbundet först och främst bedrev en könskamp, medan arbetarrörelsens 

kvinnor bedrev en klasskamp.34 På så vis skiljer sig Fredrika Bremerförbundet från bland annat 

socialdemokratiska kvinnoklubben som främst representerades av en arbetarklass och var 

partipolitisk. Slutligen är en brist i källmaterialet att alla årsberättelser som kretsen nämner i 

protokollen, tycks saknas. Dessa skulle troligtvis kunna ge en mer klar inblick i deras arbete, 

men då dessa inte finns tillgängliga får undersökningen dra slutsatser utifrån det material som 

finns. 

 

1.7 Begrepp 

I detta kapitel kommer begreppet beredskapstiden att förklaras utifrån en historisk kontext. 

Detta för att skapa en förståelse för tidsperiodens särdrag och möjliga inverkan på kvinnors 

förhandlingsutrymme. 

1.7.1 Beredskapstiden 

I Sverige brukar tiden för andra världskriget benämnas som beredskapstiden. Namnet syftar på 

det sätt som kriget påverkade den svenska ekonomin samt försvars – och utrikespolitiken. 

Under perioden var det krigsindustrin och försvarsberedskapen som låg i fokus när det kom till 

den svenska produktionen.35 År 1939 bildades också en samlingsregering, där betoning lades 

på att freden i landet skulle bevaras till varje pris. Detta skulle göras genom en inrikespolitik 

som bestod av militär upprustning, neutralitet och andlig beredskap. Detta resulterade i att ett 

stort antal män blev inkallade till militärtjänst, som mest registrerades uppåt 300 000 män under 

året 1943.36 Samtidigt ledde de stora resurser som lades på krigsproduktionen att allt fler 

verkstadsföretag började producera för försvaret.  

                                                           
32 Hultgren 1982 s. 82 
33 Utredningen statligt stöd för kvinnors organisering 2004 s. 53 
34 Hultgren 1982 s. 8 
35 Almgren 2006 s. 37 
36 Almgren 2006 s. 38 
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Målet att få igång en full sysselsättning i landet, ledde i samband med männens inkallelser till 

att kvinnor började efterfrågas allt mer som arbetskraft i industrin.37 Dubbelheten låg i att kriget 

också väckte en känsla av att vilja stärka familjelivet och det trygga hemmet. Under perioden 

drevs en befolkningsfråga där målet var att öka nativiteten i landet, vilket gjorde att kvinnan 

först och främst ansågs ha uppgiften att föda barn.38 Det var dock en nödvändighet att också få 

in kvinnor som arbetskraft i industrin under kriget, något som skapade en politisk och 

ideologisk konflikt. Beredskapstiden förde således med sig både begränsningar och öppningar 

för kvinnligt förhandlingsutrymme.39 

 

  

                                                           
37 Almgren 2006 s. 40 
38 Almgren 2006 s. 45 
39 Almgren 2006 s. 37 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL       

 

I kapitlet nedan kommer uppsatsens undersökningsfrågor att behandlas i tematisk ordning, för 

att i nästkommande kapitel behandlas i en avslutande diskussion. Först kommer en bakgrund 

kring Fredrika Bremerförbundet och den lokala kretsen i Karlstad att framställas, där dess syfte 

och tillkomst ligger i fokus. Därefter kommer resultatet av kretsens diskussioner kring 

beredskapen och kvinnligt arbete utanför hemmet att presenteras, för att sedan föra fram 

föreningens diskussioner kring kvinnans politiska inflytande. Som framförts i metodkapitlet 

kommer analysen att delvis knyta an empirin till forskningsläget och den teoretiska 

utgångspunkten för att besvara uppsatsens frågeställningar. De centrala delarna ur protokollen 

har också valts att presenteras genom blockcitat i resultatdelen. Detta har gjorts för att ge mer 

tyngd i de resonemang som förs i analysen. 

 

2.1 Bakgrund 
 

Hultgren är den som på nationell nivå har beskrivit att Fredrika Bremerförbundet grundades år 

1884 med syfte att driva kvinnofrågor relaterade till utbildning, ekonomi och juridik. Detta var 

något som föreningen började arbeta med genom att vara verksamma rådgivare för kvinnor, ge 

ut stipendier och informera kvinnorna om deras rättigheter.40 Fredrika Bremerförbundet har 

under sin tid också varit verksamma på internationell nivå där de representerade Sverige i den 

internationella kvinnoalliansen, International Alliance of Women, IAW som bildades år 1902. 

Fredrika Bremerförbundet blev Sveriges andra representant i kvinnoalliansen efter den tidigare, 

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. De tillträdde efter att denna organisation 

upphörde i samband med att kvinnans rösträtt verkställdes år 1921.41 

Hultgren beskriver att Fredrika Bremerförbundet började spridas på lokal nivå efter år 1921.42 

Detta tycks falla väl överens med Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen som bildades år 

1923. I deras protokoll har medlemmarna skrivit ner en berättelse om kretsens tillkomst i de 

första sidorna i protokollföringen från år 1923. Landsföreningen för kvinnornas politiska 

rösträtt förefaller här ha varit en grund för kretsens bildande. Här skrivs nämligen att Karlstads 

                                                           
40 Hultgren 1982 s. 37f 
41 Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs], 2000- 
42 Hultgren 1982 s. 41 
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Landsförening för kvinnornas politiska rösträtt, redan år 1920 uttalat sig om ett framtida 

samarbete eller sammanslutning med Fredrika Bremerförbundet. Enligt protokollet var det 

därför flera som efter att kvinnans rösträtt verkställdes år 1921 såg det som en ”moralisk 

förpliktelse att medverka till bildandet av en Fredrika Bremerkrets i Karlstad”.43 Med detta i 

åtanke förefaller den störta orsaken till kretsens grundande vara rösträttsreformens införande, 

vilket stämmer överens med en av de bidragande orsakerna som Hultgren lyfter.44 

I protokollet understryks också avsaknaden av en politiskt neutral förening med syftet att 

”utveckla kvinnorna” till att kunna ta emot sina nyvunna medborgerliga rättigheter. Man 

beslutade sig därför för att skriva ett upprop i tidningarna om att de ämnade bilda en lokal krets. 

En första träff skedde därefter i Karlstads flickskola den 5 mars år 1923, där Fredrika 

Bremerförbundet Karlstadskretsen bildades med sina dryga 100 första medlemmar.45 Den 

lokala kretsen i Karlstad är fortfarande verksam idag med cirka 50 medlemmar.46 Däremot hade 

kretsen ett större medlemsantal under den undersökta perioden 1939-1945, där de som mest 

hade 256 medlemmar vid årsskiftet år 1940.47 

 

2.2 Beredskapstiden och kvinnligt arbete utanför hemmet. 

2.2.1 Frivilliginsatser 

Enligt protokollen bedriver Fredrika Bremerförbundet Karlstadkretsen ett flertal 

frivilliginsatser till olika krigsdrabbade länder mellan åren 1939-1945, framförallt till Finland. 

Insamlingarna bestod mestadels av pengar men även av stickning48, stöpning av ljus49 samt 

insamling av barnkläder50 och husgeråd51 som kunde skickas till de drabbade länderna. I 

källmaterialet skriver kretsen om dessa frivilliginsatser först efter att Finland dragits in i andra 

världskriget. Dokumentationen över den första insamlingen går att se under ett sammanträde 

den 23:e januari år 1940 där det står att 125 medlemmar närvarade. Under mötet har kretsen 

besök av kvinnor som flytt från Finland under kriget, där en av dem håller ett föredrag om sina 

                                                           
43 Mötesprotokoll. A I: 1. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 1f 
44 Hultgren 1982 s. 41 
45 Mötesprotokoll. A I: 1. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 1ff 
46 Fredrika Bremerförbundet. Bremerförbundets.se 
47 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 66 
48 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 68f 
49 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 112 
50 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 130 
51 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 166f 
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erfarenheter från kriget. I samband med detta skrivs att kretsen lyckats samla in en kollekt på 

223 kr till Finland.52 

Omfånget av kretsens frivilliginsatser under perioden tyder på att kretsen ser det som viktigt att 

kvinnor engagerar sig i beredskapsarbetet utanför hemmets sfär. Att kretsen främst diskuterat 

och bedrivit frivilliginsatser och inte förvärvsarbete, kan förklaras genom Overud som skriver 

att kvinnor främst bedrev frivilliginsatser då det var lättare att kombinera med hem och barn än 

förvärvsarbetet.53 

Kretsens inställning till kvinnligt samhällsarbete under beredskapen blir också framträdande i 

ett av protokollen från den 28:e januari år 1944, där vikten av kvinnligt engagemang tas upp: 

Underströk ordföranden den vädjan, som i dagarna utgått till förbundets alla medlemmar från 

dess ordförande, doktor Hanna Rydh, om att de måste finna en väg till personlig insats i dessa 

ödesdigra tider och icke genom passivitet ställa sig utanför ledningen av samhällsarbete. Då ett 

stort antal medlemsantal skänkte en förening dubbel styrka, gav auktoritet och medförde 

ekonomisk bärkraft, uppmanade dr Rydh enträget alla och envar att skaffa nya medlemmar till 

förbundet, så att de så effektivt som möjligt kunde arbeta för sitt mål: att få kvinnorna infogade 

i samhällsgemenskapen på ett självklart sätt.54 

Utifrån protokollet går det att fundera kring om Fredrika Bremerförbundet Karlstadkretsen 

försökte använda beredskapsarbetet för att kunna visa sin delaktighet i det offentliga arbetet, 

något som styrks av Almgrens liknande resultat.55 I protokollet läggs tyngd på att kvinnor inte 

ska ställa sig passiva under kristiden, och tydligt blir att kretsen ser det personliga 

engagemanget som viktigt. Detta kan i sin tur ses som ett argument för att fler kvinnor ska börja 

engagerar sig i Fredrika Bremerförbundet och på så vis stärka kvinnorörelsens mål, att få 

kvinnor delaktiga i det offentliga livet utanför hemmets gränser. 

2.2.2 Kvinnligt förvärvsarbete 

Även om frivilliginsatserna är de aspekter som främst diskuteras av förbundet i samband med 

kvinnligt arbete under beredskapen, tas även förvärvsarbetet upp. Den 28:e januari år 1944 

träffas kretsen där en diskussion förs angående det kvinnliga förvärvsarbetet och vilken roll 

                                                           
52 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 41 
53 Overud 2005 s. 220f 
54 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 150 
55 Almgren 2006 s. 242ff 
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kvinnor bör ha i detta. En beredskapskonsulent är under detta tillfälle på besök under 

sammanträdet och informerar kretsen om den rådande situationen. I protokollet skrivs det att 

kvinnorna behöver förbereda sig inför möjligheten att Sverige också dras in i kriget. Detta 

skulle nämligen innebära att kvinnorna skulle behöva ersätta männen på deras arbetsplatser.56 

Protokollets sekreterare Lovén skriver: 

Hon uppmanade kvinnan att vidga blicken utöver hemmet. Blir det krig, måste vi uppoffra oss 

och hemmen för landet. Bäst vore, att man frivilligt anmälde sig nu till arbete, då finnes större 

möjligheter att få rätt man på rätt plats än sedan, när tjänstepliktslagen träder i kraft.57 

Utifrån protokollet tycks beredskapen påverka kretsens inställning till kvinnors arbete utanför 

hemmet. Enligt protokollet uppmuntras kvinnorna till arbete utanför hemmet, men dock som 

ett tillfälligt arbete som bara avses utfärdas under andra världskriget. Dessa slutsatser går att 

dra då de kvinnliga arbetarna benämns som reservarbetare och männens ersättare i protokollet. 

Därmed går det att konstatera att samtidens rådande situation synliggörs i protokollet där 

behovet av kvinnlig arbetskraft avspeglas genom beredskapskommitténs besök, där även 

tjänstepliktslagen även nämns. Därmed går det att konstatera likt Overud att lagar och 

organisationer tillsattes för att försöka förskjuta kvinnornas ”vanliga” arbetsuppgifter i hemmet 

till nya mansdominerade områden.58 

I protokollet tycks också förvärvsarbetet ses som ett uppoffrande, då hemmet sätts åt sidan. Det 

nämns inte heller något om att förvärvsarbetet också skulle kunna öppna upp för en ny 

arbetsmarknad för kvinnorna, utanför hemmets ramar. I det här läget tyder uttalandet således 

på att förvärvsarbetet, tillskillnad mot frivilliginsatserna, inte sågs som något som kunde 

utnyttjas i kvinnosaksfrågan, vilket Overud lyfter att vissa delar av kvinnorörelsen hoppades 

på.59 

Efter att kriget tagit slut går det däremot att urskilja en förändring i kretsens inställning till 

kvinnligt förvärvsarbete under beredskapstiden. Detta sker då kretsen har sitt första 

sammanträde efter andra världskrigets slut den 8:e maj, sammanträdet ägde rum den 16:e 

oktober år 1945. I protokollet redogörs ett föredrag som Ahrenlöf håller under sammanträdet 

med temat kvinnor och kvinnligt. Innehållsmässigt består föredraget av en historisk överblick 

                                                           
56 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 151f 
57 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 152 
58 Overud 2005 s. 220f 
59 Overud 2005 s. 214 
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över kvinnornas ställning genom olika tider. När protokollet slutligen redogör för Ahrenlöfs 

behandling av nutiden står det:60 

Revolutionen, individualismen, kvinnoemancipationen, det demokratiska genombrottet och 

två världskrig har sedan i grund förändrat kvinnors ställning. […] Många teser om kvinnans 

olämplighet på vissa yrkesområden har kullkastats genom krigets erfarenheter. Kvinnorna 

arbetar ännu liksom på prov. Begår en kvinna på chefspost ett fel, så tillskrives detta fel det 

faktum att hon är kvinna. Om en manlig chef däremot gör fel och misstag, så är det han själv, 

som gör det och inte hela hans kön.61 

Här går det att lägga märke till en förändring i kretsens inställning till det kvinnliga 

beredskapsarbetet. I protokollet från föregående år som redovisades ovan, gick det att avläsa 

uppfattningen att det kvinnliga förvärvsarbetet ses som en tillfällig uppoffring under 

krisperioden. Här i efterhand, tycks kretsen snarare se detta som något som också kunde gagna 

kvinnans ställning, något som stämmer överens med Overuds beskrivning av att det inom 

kvinnorörelsen, fanns förhoppningar om att kriget skulle rasera tankar om att kvinnor inte 

kunde utföra vissa arbetsuppgifter.62 

2.3 Kvinnans politiska inflytande 

2.3.1 Valdeltagande 

Av de genomsökta protokollen lyfte kretsen kontinuerligt frågan om hur man skulle få kvinnor 

att vilja delta mer i det offentliga livet och engagera sig i politiska frågor genom att rösta i val.63 

Ett exempel på detta är under ett sammanträde som kretsen har den 28:e maj år 1942. I 

protokollet lyfts att kretsens kommitté för ökad kvinnorepresentation hållit i ett föredrag med 

temat Kvinnor, tiden och samhället. Under föredraget visades bland annat filmen Utan kvinnan 

inget folkstyre (1942), med syfte att få kvinnor mer engagerade inför höstvalet år 1942.64 

Sekreteraren Lovén skriver i detta sammanhang: 

                                                           
60 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 199 
61  Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 199 
62 Overud 2005 s. 214 
63 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 113, 108, 50 
64 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 105 
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Mötet var fåtaligt besökt, vilket är beklagligt, då det visar, att det största motståndet när det 

gäller försöken att väcka kvinnorna till samhällsintresse, ligger hos kvinnorna själva. Föredraget 

var klokt och sakligt och väl utfört. 65 

Utifrån citatet från protokollet går det att avläsa en missnöjd inställning. Detta grundas i att 

deras försök att engagera kvinnorna i politiken, inte upplevts som lyckat då få kvinnor 

närvarade under mötet. I detta sammanhang uttrycks i protokollet att en åsikt om att kvinnorna 

utgör det största motståndet till deras försök att få kvinnorna engagerade i offentlig verksamhet. 

Det går å andra sidan också att läsa av ett engagemang från kretsens sida att vilja upplysa och 

informera kvinnorna om vikten av deras medverkan inom politiken. 

I ett protokoll redogörs även för en diskussion som kretsens haft i samband med att dess 

ordförande Ahrenlöf hållit ett föredrag med temat Kvinnliga reflektioner i valtider. I protokollet 

nämns flera förslag som medlemmarna fört fram under samma tema. Förslagen gick ut på att 

lösa frågan hur man skulle kunna få fler yngre personer och kvinnor att rösta i det kommande 

valet under hösten. Sammanträdet hölls den 14 september år 1942 där sekreteraren Lovén är 

den första som uttalar sig och skriver: 

Mödrar kunna uppmuntra sina döttrar och söner att ta vara på sin rätt att rösta och upplysa eller 

påminna dem, som för t.ex utbildning vistas borta från hemmet, att de nu kunna rösta på 

postanstalt på den ort, där de vistas. Fröken Kristenson föreslog, att en skrivelse skulle sändas 

till företag med många kvinnliga anställda. Fru Ståhl framhöll, att kommittén för ökad 

kvinnorepresentation kunde göra en insändare i pressen. Fru Granqvist ansåg, att husmödrarna 

borde få en maning att ge sina hembiträden ledig för röstning.66  

Ovan går det återigen att se en antydan på att kretsen stävade efter att få kvinnligt inflytande i 

politiken genom representation. Deras agerande tycks framförallt ligga i att upplysa kvinnor, så 

att deras intresse väcks inför politiska frågor. I utdraget skrivs förslag på att mödrar kan 

uppmuntra sina barn att rösta. Här nämns också pojkarna, något som gör att det går att fundera 

kring om det mellan raderna går att se kvinnans uppfostringsroll framträda i uttalandet. Kretsen 

fokuserar på kvinnofrågor, men just här när det handlar om barn, nämns också det andra könet. 

Under år 1943 tas ämnet upp igen under ett sammanträde den 5:e oktober. Under mötet tas en 

fråga upp rörande ett förslag om att anordna en kurs, också med syfte att få kvinnor mer 

                                                           
65 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 105 
66 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 108 
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engagerade i samhällslivet.67 Med samhällslivet avses offentlig verksamhet, vilket gör att detta 

ämne kan kopplas till det politiska inflytandet. Under sammanträdet redogörs för att cirka 70 

medlemmar närvarade. Då medlemmarna uppmanas att uttala sig i frågan om kursen skrivs i 

protokollet: 

Ingen diskussion ville komma igång, man påpekade endast, att ingen hade tid i dessa 

hemhjälpsbristens dagar. På en direkt fråga vilka av de närvarande som skulle kunna reflektera 

på att vara med om en ev. kurs i eller i närheten av Karlstad, svarade 6.68 

I protokollet ovan går det att se en antydan om att det finns svårigheter att kombinera hem och 

barn med andra offentliga aktiviteter vilket går hand i hand med Overuds resultat att 

barnpassning och låga löner begränsade kvinnors möjlighet till arbete utanför hemmet.69 Här 

förefaller även föreningens representativitet av en övre klass bli framträdande, då uttalandet 

tyder på att hembiträden är en förutsättning för det kvinnliga engagemanget. Återigen tycks det 

också vara upplysning som står i fokus för att få kvinnorna intresserade av det offentliga livet 

och politiken. Likt mötet den 28:e maj 1942 går det också att läsa av en brist på kvinnligt 

deltagande i frågan.  

Inför riksdagsmannavalet år 1944 skrivs det i protokollet från den 21:e mars, att kretsen fått 

besök av en kvinna vid namn Lindstedt från den centrala kommittén för ökad 

kvinnorepresentation. Under mötet skall hon ha gett kretsen förslag på hur de kan arbeta med 

att få fler kvinnor intresserade av att rösta, där hon bland annat föreslår att de kan sätta upp 

affischer och brevmärken med texten: Utan kvinnan- inget folkstyre kunna utvinnas.70 Vid 

undersökningen har det dock inte gått att hitta något om att Fredrika Bremerförbundet 

Karlstadskretsen sedan utförde detta arbete i praktiken. Däremot återfanns hur kretsen fört en 

diskussion efter valets resultat. I protokollet från den 16:e oktober år 1944 diskuteras resultatet 

och det lokala arbetet.71: 

I anslutning till det upplästa protokollet erinrade ordföranden om utgången av höstens val och 

det nedslående resultatet, därav för kvinnornas del. Sådant finge ej upprepas, kvinnor måste 

hävda sig och för den skull fodrades arbete och åter arbete. Karlstadsavdelningen av 

                                                           
67 Almgren 2006 s. 246ff 
68 Almgren 2006 s. 246ff 
69 Overud 2005 s. 220f 
70 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 165 
71 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 169 
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kommittén för ökad kvinnorepresentation hade icke gjort sin insats, vilket påtalades och 

beklagades.72 

Trots att kretsen ovan uttrycker att deras arbete i frågan varit misslyckat, förefaller ändå 

styrelsen i Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen påvisa att de ser frågan om att få fler 

kvinnor att delta i val som en viktig fråga att driva. Däremot får vi inte veta hur deras arbete i 

praktiken varit misslyckat, vilket hade gett en mer utförlig bild av deras inställning.    

Sammantaget tycks kretsens förhållningssätt till kvinnans tillträde till politiken både skilja sig 

och likna det resultat som Augustsson redovisar i sitt arbete om de socialdemokratiska 

kvinnoklubbarna i Trollhättan och Karlstad. Hon skriver att dessa föreningar inte fört några 

större diskussioner kring politik och i stället fastnat i det sociala arbetet som strukturerna 

tilldelat dem. Gällande valfrågorna menar hon således att de inte varit särskilt aktiva, trots att 

de fått uppmaning uppifrån.73 I Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen tycks inte heller så 

många medlemmar vara aktiva i valen och i praktiken driva frågan. Dock antyder deras 

protokoll att själva styrelsen velat arbeta aktivt med frågan, där de trycker på vikten av kvinnlig 

representation i politiska frågor. 

2.3.2 Politiska frågor 

Under perioden går det också att se inslag i protokollen där kretsen hävdar att kvinnans åsikt 

bör vägas in i olika politiska frågor. Ett exempel på detta är under ett sammanträde den 16:e 

januari år 1942. Där uttrycks kritik mot den dåvarande bestämmelsen om textil- och 

klädransonering som börjat tillämpas i samband med andra världskriget. 

Sedan textilransoneringen trätt i kraft, avläts i januari en skrivelse till förbundet med påpekande 

av viss orättvisor i densamma och anhölls, att förbundet måste yrka på att kvinnlig sakkunskap 

mer än hittills anlitades i ransoneringsfrågor.74 

Samma aspekt lyfts också den 21:e mars år 1944 då Ahrenlöf återigen håller ett föredrag under 

ett sammanträde med temat Ungdomens fostran till samhällsansvar. 

Hon uttryckte sin förhoppning om att särskilt kvinnan skulle vakna upp för vikten av att de, som 

utgjorde majoriteten av medborgarna, skulle få mera att säga till om i samhällsfrågorna. 

                                                           
72 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 169 
73 Augustsson 2016 s. 37f 
74 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 121 
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Diskussion följde, vari livlig deltagas av representanter från både lärarkåren och föräldrarna. 

Huvudvikten kom att läggas på […] i vilken mån kvinnan kunde trivas i vårt offentliga liv.75 

Här argumenterar kretsen för att kvinnors röster också ska vägas in då politiska beslut tas i olika 

samhälls- och ransoneringsfrågor. I båda protokollen berörs arbetsområden som kan ses som 

typiska för kvinnor under denna period, textil och uppfostring. Dock specificeras det inte i 

protokollen att det är just de nämna frågorna som kvinnorna vill ha inflytande i, utan de nämner 

dessa i plural: ransoneringsfrågor och samhällsfrågorna. Utifrån detta kan man anta att det är 

alla frågor inom dessa områden som kretsen syftar på, men att de berör två av dessa vid 

sammanträdena ovan.  

Under året 1942 försöker kretsen också påverka politiska frågor angående den brist på mjölk 

som rådde i Karlstad under perioden, samt de lunchstängningar som trätt i skolorna under 

kriget. Dessa aspekter skrivs det om under i deras årsmötes protokoll verksamheten som 

bedrivits under år 1942 redovisas. 

Gällande lunchstängningarna förefallet kretsen här vilja förbättra husmödrarnas villkor, där de 

riktar kritik mot stadsfullmäktiges beslut att satta in lunchstängningsbestämmelserna. Kretsen 

gör detta genom att vädja till magistraten att de ska upphäva bestämmelserna, då man ansåg att 

det drabbade husmödrarna.76 Magistraten var en förvaltningsmyndighet inom staden där bland 

annat borgmästaren satt med.77 I december fortsätter kretsen att lyfta politiska frågor inom 

livsmedelsområdet där de varit delaktiga i en handling där det skrivits ett brev till kungen. Detta 

görs för att vädja om att frågan om bristen på mjölk ska lösas. I protokollet står att det att de i 

brevet har skrivit ”med begäran att de förhandlade parterna ville göra allt, även skäliga 

eftergifter, på det att frågan måste lösas i godo”.78 

Kretsens sätt att ovan lyfta dessa politiska frågor samt de problem som de kunde innebära för 

yrkesverksamma kvinnor och husmödrar, visar på att Bremerförbundet här försöker engagera 

sig i politiska frågor. Att de tar upp frågor som rör textil och livsmedelsbranschen, speglar också 

de yrkesområden som kvinnor var verksamma i under perioden. 

  

                                                           
75 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 167f 
76 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 100 
77 Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs], 2000- 
78 Mötesprotokoll. A I: 2. 1938-1948. Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen. FA. s. 121f 
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3. DISKUSSION 
 

3.1 Beredskapstidens påverkan på kretsens inställning till kvinnligt arbete 

utanför hemmet. 

Undersökningen har visat att beredskapstiden verkar ha påverkade Fredrika Bremerförbundet 

Karlstadskretsens inställning till kvinnligt arbete utanför hemmet. Detta då det har gått att se 

inslag av att de sett det som viktigt att få kvinnor delaktiga i beredskapsarbetet utanför hemmets 

sfär, framförallt genom frivilliginsatser. Dessa bestod av stickning, ljusstöpning samt 

insamlingar av barnkläder, husgeråd och pengar. Kretsen förefaller därmed ha velat 

omförhandla det rådande husmoderskontraktet genom att stärka det kvinnliga deltagandet i 

samhällsarbetet. Däremot är formerna av dessa aktiviteter något som verkar inom 

husmoderskontraktets ramar, något som stämmer överens med Overud och Almgrens resultat. 

En anledning till att frivilliginsatser var det område som kretsen arbetade med, kan förklaras 

med Overuds resonemang om att dessa arbetsuppgifter var lättare att bedriva samtidigt som 

kvinnorna också tog hand om hem och barn. 

Undersökningen har också visat att kvinnligt förvärvsarbete uppmuntrades i kretsens protokoll 

under beredskapstiden. Detta blev framträdande då beredskapskommittén uppmanade kretsens 

kvinnor att förvärvsarbeta, som en nödvändig uppoffring under kriget. Kvinnorna uppmanas 

således att arbeta inom mansdominerade områden då männen är i militärtjänst, vilket gör att 

kvinnornas hemarbete måste sättas åt sidan. Dock ses förvärvsarbete som något tillfälligt under 

kriget. Resonemanget som förs förefaller därmed kunna gå att koppla samman med den 

tillfälliga förskjutning av husmoderskontraktets som Overud tar upp, där lagar och 

organisationer öppnar upp för kvinnligt yrkesarbete utanför hemmet i större omfång och inom 

nya arbetsområden. 

Det har också gått att se en förändring i kretsens inställning till kvinnligt arbete utanför hemmet 

under beredskapstiden. När kretsen blickar tillbaka till krigets erfarenheter ses inte längre det 

kvinnliga förvärvsarbetet som en plikt, utan snarare som något som skapat en förståelse för att 

kvinnor också kan arbeta inom mansdominerade arbetsområden. Likt Almgrens resonemang 

förefaller kretsen efter kriget se dess erfarenheter som något som kunnat motbevisa rådande 

föreställningar om vilka arbetsuppgifter som kvinnor kunnat utföra. Med detta i åtanke går det 

även här att se en vilja hos kretsen att förhandla med det rådande husmoderskontraktet. Detta 

genom att visa att även kvinnor kunnat utföra de arbetsuppgifter som under perioden ansågs 

tillhöra männen. 
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Dessutom har det gått att se att kretsen också blickat framåt mot de aspekter inom 

husmoderskontraktet som de vill förändra i framtiden. Detta då de fortfarande inte ansåg att 

kvinnor sågs som fullt anställda i yrkesbranscherna, utan snarare som att de var testarbetare. 

Kretsens upplevelse av arbetsfördelningen liknar här Hirdmans beskrivning av 

genuskontraktets grundprinciper där fokus ligger på att särskilja mannen och kvinnans 

arbetsuppgifter och egenskaper.79 

3.2 Hur diskuterade förbundet kvinnans politiska inflytande? 

Gällande frågan om hur kretsen diskuterade kvinnans politiska inflytande har undersökningen 

visat att Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen under flera tillfällen diskuterat och arbetat 

med att få kvinnor intresserade i att engagera sig i valfrågor. Detta har gjorts genom kurser samt 

diskussioner om vad som kan göras för att få fler kvinnor att medverka i valet. Dessa har gått 

ut på att annonsera och informera kvinnor om deras rättigheter.  

Utifrån detta förefaller kretsen ha haft frågan om att få kvinnlig representation i val genom 

kvinnligt deltagande och röstande som en central punkt i deras arbete. Med detta i åtanke tyder 

deras diskussioner på att kretsen haft en vilja att omförhandla husmoderskontraktets mönster. 

Detta genom att försöka förflytta kvinnans ansvarsområden från hemmet och det sociala arbetet, 

till den politiska makten som enligt kontraktet tillhörde männen.80 Därmed skiljer sig detta 

resultat från Augustssons som inte sett några större diskussioner kring politik i de föreningar 

som hon undersökt. 

Likt hennes undersökning har kretsen däremot upplevt ett, som de i protokollet uttrycker det, 

”motstånd” från kvinnorna själva i sina försök att få fler av dem engagerade i samhällsfrågor. 

Detta efter att få kvinnor dök upp vid deras kurstillfälle. Man kan även se spår av detta då endast 

några medlemmar visade sitt intresse av att medverka vid förslag om att anordna en kurs för 

kvinnlig upplysning. Dessutom lyfts det låga kvinnliga deltagandet vid valen under perioden. 

En möjlig anledning till detta framträder i protokollen, då det uttrycks att de inte har möjlighet 

att engagera sig på grund av att det var brist på hemhjälp. Dessa uttalanden tyder på att det inte 

är viljan, utan strukturen i kontraktet som inte tillät kvinnorna att verka inom andra områden. 

Att hembiträden verkat ha setts som en förutsättning för kretsens engagemang, kan ha att göra 

med att Fredrika Bremerförbundet representerar den övre klassen i samhället. Utifrån 

resonemanget går det att till viss del också att urskilja Almgrens resultat att 

                                                           
79 Hirdman 1988 s. 51 
80 Nyberg, Petra, Riksarkivet.se. Folkhemsdrömmar. 
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husmoderskontraktets ideal levde kvar under perioden, där kvinnan ansvarar för hem och 

barn.81  

3.3 Vidare forskning 

Uppsatsen har visat att beredskapstiden ledde till en förändrad inställning till kvinnligt arbetet 

utanför hemmet. Detta genom att de ställde krav på kvinnligt engagemang i det offentliga 

arbetet, genom framförallt frivilliginsatser. Likt Almgrens resultat har kretsen velat visa sig 

delaktiga i samhällsarbetet, men då genom aktiviteter som faller under husmoderskontraktets 

ansvarsområden. Detta tyder på att kretsen försökte förändra husmoderskontraktets mönster 

genom att lyfta in kvinnor i det offentliga arbetet, men att de inte lyckades fullt ut med att bryta 

dess ramar. Uppsatsen har också visat att beredskapstiden förändrade kretsens inställning till 

kvinnligt arbete utanför hemmet efter krigets slut. Här tycks kretsen se dess erfarenheter som 

ett sätt att kunna omförhandla kontraktet, vilket stämmer överens med Almgrens resultat. 

Kretsen blickar också framåt genom att lyfta de begränsningar som särskiljandet i 

arbetsfördelningen innebär för kvinnan, något som visar på att kretsen också ser till hur de i 

framtiden kan arbeta för att bryta husmoderskontraktets utformning till ett mer jämlikt kontrakt. 

Vid undersökningen av kretsens diskussioner kring kvinnans politiska inflytande har det visats 

att kretsen har arbetat aktivt för att försöka flytta fram kvinnors positioner till den politiska 

makten. Detta har gjorts genom att under perioden kontinuerligt diskutera hur de kan arbeta för 

att få fler kvinnor att vilja delta i val och få mer att säga till om i olika politiska frågor. Detta 

skiljer sig framförallt mot Augustssons undersökning av två andra socialdemokratiska 

kvinnoföreningar i Karlstad och Trollhättan, där hennes resultat visat att dessa inte tyckts varit 

intresserade av politik. Däremot går det även att se likheter då Fredrika Bremerförbundet 

Karlstadskretsen också verkar ha upplevt det som svårt att få kvinnor intresserade av politiken. 

Sammantaget går det att dra slutsatsen att kretsen verkar ha haft en vilja att förändra 

husmoderskontraktets ansvarsområden genom kvinnligt politiskt inflytande, men att de hade 

svårt att få andra kvinnor engagerade. 

Sammanfattningsvis har undersökningen, till skillnad mot framförallt Augustsson, visat att 

kretsen haft ambitioner att bryta husmoderskontraktets ramar. Detta genom att visa en vilja på 

att få kvinnor att verka inom det offentliga arbetet och genom att få politisk makt. Även om det, 

likt tidigare forskning, gått att se att husmoderskontraktet kvarstod på flera områden går det 
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ändå att se ett frö till ett nytt kontrakt.  Detta genom försöken att få kvinnans ansvarsområden 

att också tillhöra det offentliga livet och den politiska makten. Avslutningsvis går därför att 

fråga sig om det redan under perioden 1939-1945 går att se spår av det jämlikhetskontrakt som 

Hirdman sätter som rådande först vid 1960-talet. 

Uppsatsens avgränsning till att endast undersöka den borgerliga kvinnorörelsen, är något som 

skulle kunna ge utrymme för vidare forskning i framtiden. Resultatet i denna undersökning har 

visat på att Fredrika Bremerförbundet Karlstadskretsen förefallit ha haft en vilja att bryta 

husmoderskontraktets mönster, genom att förflytta kvinnans ansvarsområde från hemmet och 

det sociala arbetet. Detta har framförallt visats genom att kretsen arbetat för att få kvinnor 

delaktiga i den politiska makten. Att detta resultat skiljt sig från Augustssons undersökning av 

de socialdemokratiska kvinnoklubbarna, gör att denna aspekt kan vara intressant att undersöka 

vidare.  

Då dessa kvinnoföreningar tycks ha haft olika intressen av att verka inom den politiska sfären, 

skulle en vidare forskning kunna bestå av att undersöka husmoderskontraktet ur ett 

klassperspektiv. Klassförhållandena var bland annat framträdande genom att Fredrika 

Bremerförbundet karlstadskretsen tyckt ha sett hembiträden som en förutsättning för sitt 

engagemang. Om kretsens medlemmar i regel hade tillgång till hembiträden, skulle detta kunna 

förklara att dessa kvinnor hade större utrymme att driva frågor i det offentliga rummet än 

arbetarklassen. 

Undersökningen har sammanfattningsvis också dragit slutsatsen att det gått att se en början på 

en omförhandling i det rådande husmoderskontraktet, där kvinnor i större uträckning än tidigare 

kunnat verka inom det offentliga livet och politiken. Denna aspekt hade också varit intressant 

att studera vidare och i så fall med fokus på vilka underliggande faktorer som legat bakom 

förändringen av kontraktet. 
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