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Abstrakt 
This research project examines how the housewives’ association in the small town 

Västervik operated to make women and housewives much stronger in their everyday 

life. The housewives’ association in Västervik arranged all kind of different activities, 

for example, presentations of various household products, studying and charity work. 

As previous research has stated, the association could not really influence those in 

power, even if they were represented in numerous boards and wanted to reform many 

aspects of the society. The association’s strength was their impact on the local society 

and that they meant a great deal to those who were involved in their communion. The 

analysis of the results indicated that the housewives’ association mainly wanted to 

establish the woman as a stereotypical maternal woman. Furthermore, the investigation 

showed that the association in Västervik reduced their activities between 1950 and 

1978, and this can be related to the historical context of Sweden during this time period, 

for example, the changing role of women in the society. 

 

Engelsk titel: The social work starts in the household – a studie about how the 

housewives’ association in Västervik operated to improve the conditions of the 

housewife in 1950-1978 
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1. Inledning 

Tycker du att det är viktigt att följa med i debatten, ta ställning och få chansen att driva 

igenom det du tror på? Ja, då är Hem och Samhälle något för dig!1 

 

Detta citat är hämtat från Riksförbundet Hem och Samhälle som är den ännu verksamma 

föreningen för husmödrar med anor från Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund 

från 1919. Föreningen bytte namn till Husmodersförbundet Hem och Samhälle 1996 

och 1999 ändrade de namnet till sitt nuvarande namn.2 Utöver denna rikstäckande 

organisation fanns det flera lokala föreningar, bland annat en avdelning i Västervik som 

bildades 1940.3 Västervik, som omnämns i denna uppsats, är en mindre tätort i Småland 

som 2016 hade 21178 invånare.4 I början av 1960-talet var befolkningsmängden 

uppskattad till ca 17000, men från och med 1970-talet har invånarantalet legat relativt 

stabilt på en siffra närmare 20000.5  

 

Studier har visat husmodersföreningarnas medlemmar under mitten av 1900-talet var 

huvudsakligen kvinnor som var gifta med exempelvis affärsmän och lägre tjänstemän 

och att kvinnor från arbetarklassen eller jordbruket var inte lika delaktiga i föreningen.6 

Det finns flera orsaker till att husmodersrörelsen växte sig starkare under tidigt och 

mitten av 1900-talet, och en förklaring bottnar sig i de två världskrigen som bröt ut 

under denna period, eftersom i och med krigen så gick kvinnorna samman för att lättare 

kunna utbyta råd vid skötsel av hem, handling och matlagning. Kvinnorna hade fått vara 

delaktiga i olika kommittéer under första världskriget men att dessa kom att upplösas 

under krigsslutet. Ordföranden för Kvinnorådet under kristiden, Agnes Ingelman, ansåg 

att det fortfarande fanns ett stort behov bland kvinnorna att kunna organisera sig. 

Husmodersföreningarna skulle vara partipolitisk obundna, vilket var välkomnade hos 

socialstyrelsen som uppskattade ett kvinnoförbund som var både politisk och religiöst 

obundna, och föreningen fick till och med ekonomiskt stöd från socialstyrelsen. 

                                                 
1 http://www.hemochsamhalle.se, hämtad 2018-01-13 
2 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/husmodersf%C3%B6rbundet-hem-och-

samh%C3%A4lle, hämtad 2017-11-20 
3 Norra Kalmar läns föreningsarkiv: Västerviks husmodersförening, verksamhetsberättelser 1950. 
4 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4stervik-(t%C3%A4tort-

v%C3%A4stervik-kommun), hämtad 2018-01-31 
5 Statiska Centralbyrån, 

https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810

_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf, hämtad 2018-01-31 
6https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/husmodersr%C3%B6relsen, hämtad 2017-

11-20 

http://www.hemochsamhalle.se/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/husmodersf%C3%B6rbundet-hem-och-samh%C3%A4lle
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/husmodersf%C3%B6rbundet-hem-och-samh%C3%A4lle
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4stervik-(t%C3%A4tort-v%C3%A4stervik-kommun)
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4stervik-(t%C3%A4tort-v%C3%A4stervik-kommun)
https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf
https://www.webcitation.org/5zewoamwt?url=http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0703.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/husmodersr%C3%B6relsen
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Föreningen skulle representera hemmets kvinnor och deras intressen, som framförallt 

var att: värna om familjen, hemmet och vård och omsorg av barn och andra behövande.7  

 

 

                                                 
7 Åkerman, 1983, s. 135. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning om husmodersföreningar har visat att föreningarna arbetat för att 

stärka kvinnor och i synnerlighet den husmoderliga kvinnan, och därav är syftet med 

denna studie att undersöka hur husmodersföreningen i Västervik arbetade för att 

förbättra kvinnans ställning i samhället under perioden 1950 till 1978. Denna studie har 

för avsikt att studera om föreningen arbetade med förväntande husmodersfrågor eller 

frågor som var mer kopplade till maktstrukturer. Eftersom det är känt från tidigare 

forskning att det under tidigt 1900-tal och mitten av 1900-talet blossade upp en 

könsrollsdebatt, är det väl valt att diskutera huruvida husmodersrörelsen i Västervik 

ville bevara hemmafruidealet eller om de förespråkade en mer modern kvinna. För att 

kunna svara så relevant som möjligt på frågeställningen, kommer fokus att ligga på att 

forska i vilka typer av aktiviteter som föreningen ordnade för sina medlemmar och vad 

föreningen hade för målsättning med sin existens. Det är även av intresse att jämföra 

Västerviks husmodersförening med andra husmodersföreningars aktiviteter och 

målsättningar under mitten av 1900-talet, och denna komparation kommer främst 

baseras på tidigare forskning om husmodersföreningen på riksnivå och lokalnivå.  

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

 

 På vilket sätt och varför arbetade den obundna partipolitiska organisationen 

Västerviks husmodersförening för att förbättra villkoren för kvinnor? 

 

 Ägnade sig föreningen med stereotypiska kvinnofrågor eller mer politiska frågor 

som var kopplade till rådande samhällsfrågor och varför valde de att arbeta med 

dessa frågor? 

 

 Ville Västerviks husmodersförening bevara hemmafruidealet eller ville 

föreningen arbeta för att förnya kvinnans roll i samhället och sker det en 

förändring mellan åren 1950 och 1978?   

 

 På vilket sätt överensstämmer Västervik husmodersförening målsättning och 

aktivitetsval med andra husmodersföreningar under mitten av 1900-talet? 
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2. Uppsatsens disposition  

I nästkommande avsnitt diskuteras tidigare forskning som studerat husmodersföreningar 

och framförallt kommer Inger Hultgrens forskning om husmödrarna ge ett bra 

perspektiv på ämnet. Denna del är viktig för att kunna ge en bild av utgångsläget för 

denna uppsats. Uppsatsen kommer använda sig av genusteori utifrån Yvonne Hirdmans 

teoretiska resonemang om genuskontraktet. I metoddelen kommer uppsatsens metod, 

källmaterial och källkritik att presenteras. Efter detta, kommer uppsatsens kärna att 

presenteras, alltså huvudstudien, och tillhörande detta finns det en bilaga på sida 39 som 

visar tabeller för antal medlemmar, antal sammanträden och representationer i statliga 

och kommunala nämnder och styrelser under åren 1950-1978. Resultatet i huvudstudien 

kommer slutligen analyseras i avsnittet som kallas för ”analys”. Därefter diskuteras 

genus i skolan, eftersom detta är en uppsats som produceras inom 

ämneslärarprogrammet. Avslutningsvis finns en sammanfattning som belyser de 

viktigaste elementen i uppsatsen för att kunna få en överblick av studien.  

 

3. Forskningsläge 

Inger Hultgren har i Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess: Fredrika-

Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och samhälle på riksplanet och lokalt i 

Jämtlands län 1925-1975 undersökt hur delaktiga kvinnor har varit i samhället genom 

deras föreningsliv. Husmodersföreningen skulle vara en organisation som skulle arbeta 

över partipolitik och därmed klasskillnader, istället skulle föreningen fokusera på frågor 

som var viktiga för kvinnan.8 Under mitten av 1900-talet uppkom en ny diskussion om 

könsroller. Socialistiska röster förespråkade att kvinnor skulle bli mer självständiga och 

ekonomiskt självförsörjande, medan borgerliga kvinnor istället menade att kvinnor 

skulle ha valmöjligheten att ge sig ut på arbetsmarknaden, men att det även krävdes fler 

reformer som gynnade kvinnor att vara hemmafruar.9  

 

Hultgren beskriver i sin forskning att föreningens målsättning förändrades i samband 

med att Eleonor Lilliehöök blev förbundsordförande 1928. Tidigare hade föreningen 

framförallt fokuserat på typiska frågor om hemmet, men i och med Lilliehöök så 

handlade om att stärka den gifta kvinnan ställning i samhället och göra kvinnan mer 

yrkesmedveten, men samtidigt tyder flera uttalande från Lilliehöök att hon framförallt 

                                                 
8 Hultgren, 1982, s. 8. 
9 Hultgren, 1982, s. 25-26. 



  
 

5 

 

förespråkade att kvinnans plats var i hemmet. Lilliehöök ansåg snarare att husmodern 

skulle få samma status som yrkeskvinnan.10 Hultgren skriver att husmodersföreningens 

inställning om att värna om den traditionella kvinnan i hemmet blev föreningens fall, 

eftersom samhället var i behov av en mer modern kvinna. Dessutom menar Hultgren att 

samhället tog över det ansvar och den expertis som husmödrar tidigare haft inom 

områden som hemskötsel, varukännedom, matlagning.11  

 

Föreningen ska även ha uttryckt att de ville verka som en röst för kvinnor och 

därigenom kunna influera riksdag, regering, och kommuner osv. Hultgren skriver att 

föreningens målsättning att kunna påverka makthavare såsom regering och riksdag och 

skapa en plats för gemenskap för kvinnor var något som lockade kvinnor från flera 

håll.12 Hultgren diskuterar huruvida kvinnor har kunnat påverka makthavarna genom 

sina organisationer och om deras ansträngningar har kunnat förändra områden som har 

varit av vikt eller snarare frågor som kan anses som obetydliga. Hennes slutsats är att 

det skiljde sig mellan de lokala föreningarna och den på riksnivå. Under 1920-talet 

arbetade lokalavdelningarna relativt konkret med frågor som skulle underlätta för 

husmödrar. Huvudsakligen arbetade dessa avdelningar med praktiska aspekter såsom 

städning, barnskötsel, matlagning, hygien osv. Dessutom arbetade lokalavdelningarna 

för att förbättra barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och andra institutioner som är 

avgörande för människans dagliga liv.13 Fram till andra världskriget sysslade de flesta 

lokalavdelningarna med likartade aktiviteter inom föreningarna. Hultgren menar att 

lokalföreningarna har kunnat påverka kommuner till en viss grad, och att en del av 

husmodersföreningarnas aktioner har haft en stor inverkan på lokalsamhället.14 

 

Vad gäller riksnivån så är Hultgrens konklusion att kvinnor i organisationen har haft 

svårt att påverka de styrande. Hultgrens forskning undersöker inte endast 

husmodersföreningen på lokal- och riksnivå utan även Fredrika - Bremerförbundet. 

Enligt Hultgren finns det en del som tyder på att kvinnornas oförmåga att samarbeta 

över ideologiska frågor och olika organisationers mål även hindrade deras förmåga att 

kunna influera makthavare. Hultgren skriver: 

 

                                                 
10 Hultgren, 1982, s. 62-64. 
11 Hultgren, 1982, s. 165. 
12 Hultgren, 1982, s. 65. 
13 Hultgren, 1982, s. 61. 
14 Hultgren, 1982, s. 167. 
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Å andra sidan försvagade kvinnorna själva sin handlingskraft genom att inte komma 

överens sinsemellan. Skilda ideologier och könsrollsuppfattningar splittrade dem. 

Organisationerna var klassbaserade. De rekryterade från olika sociala skikt och 

kvinnorna kunde inte frigöra sig från tidigare klassmässiga värderingar. De hade inte 

samma syn på kvinnan och hennes roll. För »Fredrikorna» var yrkes– och politikerrollen 

väsentlig, medan husmödrarna i högre grad idealiserade och konserverade 

hemmafruidealet. Bland socialdemokratiska kvinnor fanns dessutom kvar en viss 

misstänksamhet mot borgerliga kvinnor och kvinnoorganisationer överhuvud taget.15  

 

Slutligen så argumenterar Hultgren att husmodersföreningen har haft en svag röst i 

samhällsdebatten. De gånger husmodersföreningen har kunnat utöva sitt inflytande har 

då varit på en mer lokal nivå, där aktionerna snarare kan räknas som viktiga för 

lokalsamhället. 

 

Att föreningens aktiviteter har varit viktig för lokalsamhället bekräftas i en intervju med 

Margit Palmaer Waldén genomförd av utgivarna av boken Vi kan, vi behövs! Kvinnorna 

går sammam i egna föreningar av Brita Åkerman, Yvonne Hirdman och Kajsa 

Pehrsson. I intervjun med författaren och journalisten Margit Palmaer Waldén så vill 

författarna diskutera hur det var att leva som kvinna under tidigt 1900-tal och mitten av 

1900-talet, framförallt så undrar författarna hur det gick att kombinera familjelivet med 

utbildning. I intervjun presenteras att Waldén var ordförande i Örebros andra 

husmodersförening under 1938 som kallades för Aktiv. Det framkommer att denna 

förening gjorde en hel del för Örebro som stad, bland annat, ska husmödrarna drivit 

parker för parklek. Parklekverksamheten innebar att vuxna ansvarade för barn som lekte 

i parker. Senare öppnade föreningen Örebros första daghem eftersom kommunen inte 

ansåg att det var nödvändigt. Daghemmet blev mycket populärt, trots att hemmet inte 

var fullkomligt. En annan insats som föreningen skapade var en slags hemservice, som 

var till för att underlätta för husmödrar som var behov av extra stöd på grund av 

exempelvis sjukdom.16  

 

Robert D. Putnam diskuterar i Den ensamme bowlaren vikten av att människor 

engagerar sig i föreningslivet, eftersom det stärker det så kallade ”sociala kapitalet” som 

innebär att människor skapar sociala relationer som är avgörande i deras dagliga liv. 

Putnams framhäver att befolkningen i USA engagerade sig i hög grad i olika 

                                                 
15 Hultgren, 1982, s. 162. 
16 Åkerman, 1983, s. 127-131. 
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sammanslutningar och föreningar mellan 1900-1965, men att många föreningar 

avvecklades i slutet av 1970-talet, vilket även går att koppla till husmodersföreningarna, 

då bland annat Hultgrens forskning har visat en nedgående trend för dessa föreningar. 

Putnams forskning visar att människor som levde i småstäder hade en större benägenhet 

att engagera sig i samhällslivet än de i storstadsområden, även om hans resultat visar att 

den nergående trenden även existerade i småstäderna.17 Putnams diskuterar att 

nedgången av amerikanernas sociala kapital bland annat berodde på att allt fler lade mer 

tid på sitt arbete. Hans resultat indikerar att kvinnorna som var tvingade att arbeta på 

grund av sin ekonomiska status även var de kvinnor som engagerade sig minst i 

föreningslivet och hans slutsats är att det finns en märkbar koppling mellan 

heltidsarbete och kvinnornas reducerade sociala kapital.18 Putnams menar att 

generationen som levde under andra världskriget skapade en medborgaranda som bidrog 

till att alltfler efter andra världskriget engagerade sig i politik eller i föreningslivet. 

Nedgången av samhällslivet kan enligt Putnam kopplas till att generationerna efter 

andra världskriget hade mer liberala åsikter, var mer samhällskritiska och att de i allt 

högre grad var individualister.19  

 

I Vi kan, vi behövs! Kvinnorna går samman i egna föreningar så beskriver Åkerman att 

Husmoderförbundet var från början väldigt verksam. Det handlade både om praktiska 

upplägg såsom provningsprojekt, där medlemmarna kunde prova olika varor och ge 

omdömen, men även deras medlemsblad där föreningen beskrevs som en plats där 

kvinnor kunde diskutera hem och samhällsfrågor. Det praktiska arbetet beskrivs även av 

Åkerman som något som tidigt fanns ute bland de mer lokala husmodersföreningarna. I 

Malmö hade föreningen en egen lokal där de kunde hålla kökskurser för flickor, 

husmödrar och andra kvinnor som intresserade sig för hushållet. Föreningen i 

Sundbyberg arrangerade information om spädbarnsvård och anordnade donationer av 

barnkläder och utlåning av barnvagnar.20  

 

Åkerman skriver att Husmodersförbundets praktiska företagsamhet började avta 

allteftersom, och att föreningen istället fokuserade på idéer och frågor som berörde de 

väsentliga aspekterna för husmodern, alltså hemmet och familjen. Förbundet ville i och 

                                                 
17 Putnam, 2006, s. 216-220. 
18 Putnam, 2006, s. 209-213. 
19 Putnam, 2006, s. 267-274. 
20 Åkerman, 1983, s. 138-140. 
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med detta säkerställa ett gott kvalitativt arbete inom hemmet och familjelivet. Det 

handlade dessutom om att höja statusen för husmoderrollen i samhället. Åkerman 

uppger att föreningen mellan slutet av 1960-talet och slutet av 1970-talet reducerade sin 

verksamhet men förbundet fortsatte att framhålla att de arbetade med frågor som 

berörde hemarbete men även aktuella frågor såsom miljöfrågor, lagstiftningsfrågor, 

skolfrågor och psykologi osv.21 Ett av förbundets betydelsefullaste satsning 

Medlemsbladet hade inte alls samma kraft som den tidigare haft under 1930-1950. 

Medlemsbladet var en tidning för husmodersförbundets medlemmar och syftet med 

tidningen var att ge tips och råd om arbete inom hemmet, men även diskutera aktuella 

frågor och sprida ut nyheter om förbundets och lokalavdelningarnas verksamhet.22 

Reneé Frangeur påvisar i sin avhandling om kvinnan som yrkeskvinna i Sverige under 

mellankrigstiden, att Medlemsbladet ofta argumenterade för husmoderns viktiga roll i 

hemmet och i samhället. Frangeur skriver att husmodersidealet var det som till del stor 

framfördes i tidskriften och att det i tidskriften fanns en meningsstrid om huruvida den 

gifta kvinnan borde vara mer oberoende och självständig.23 I Medlemsbladet ska 

Eleonor Lilliehöök ha uttryckt att ”Hemarbetet borde få en renässans och hemmets 

kvinna bli den mest betydande kvinnotypen genom förbundets arbete”. Denna 

inställning kan kopplas samman med husmoderns roll som varuprövare. Deltagare inom 

husmodersrörelsen menade att den moderna husmodern var en kvinna som ville ha det 

främsta inom konsumtion och att samhället kunde och borde bekräfta husmodern som 

konsumtionens främsta aktör.24  

Boel Berner har utifrån ett tekniskt perspektiv studerat husmoderns expertis kring 

hemmets alla delar. Berners studier fokuserar på husmodern under början och mitten av 

1900-talet, och hennes undersökning utgår bland annat från husmors filmer under denna 

period.25 Hemmens forskningsinstitut bildades 1944 och skulle utifrån en vetenskaplig 

utgångspunkt undersöka produkter som användes i hemmet. Institutet införde en 

kommitté för husmödrar under 1948 som skulle pröva olika produkter som exempelvis 

tvättmaskiner. Berner skriver att husmodern hade dubbla roller som varukännare. Hon 

var både den som skulle påverka andra i vad som borde konsumeras, men husmodern 

användes även som en pjäs i säljandet av en vara. Enligt Åkerman så reagerade 

                                                 
21 Åkerman, 1983, s. 149. 
22 Åkerman, 1983, s. 145-146. 
23 Frangeur, 1998, s. 137. 
24 Frangeur, 1998, s. 135-137. 
25 Berner, 1996, s. 223-226. 
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husmodersföreningen föga när Hemmens forskningsinstitut 1957 blev statligt och bytte 

namn till Statens institut för konsumentfrågor. Trots att husmödrarna tidigare varit 

delaktiga i varuprovningar och därmed varit aktiva i frågor som berörde 

konsumentupplysningar, fick de mindre inflytande i samband med förstatligandet av 

Hemmens forskningsinstitut. Även om detta var fallet, så slutade inte förbundet att bry 

sig om konsumentupplysningar, utan utvecklade studieplaner som upplyste om olika 

konsumentaspekter.26 Trots att detta avsnitt visar att det finns tidigare studier som 

undersökt husmodersföreningar, finns det en del luckor inom området, vilket öppnar 

upp möjligheter för relevansen i denna uppsats. Visserligen så är exempelvis Hultgrens 

studie omfattande, men övriga inkluderade undersökningar har till viss del snarare 

betraktat detta ämne som ett slags bihang till annan kvinnohistoria, än att lyfta 

innovativa aspekter på området.  

 

3. Teori 

3.1 Genuskontraktet 

Definitionen av genus är delvis omdiskuterad och är inte alltid självklar, men denna 

studie kommer till stor del definiera genus efter Yvonne Hirdmans forskning om genus 

och studien kommer använda sig av begreppet genuskontrakt. Genuskontraktet, är enligt 

Hirdman en maktstruktur mellan män och kvinnor, som innebär att kvinnan är 

underordnad mannen.27 Genus handlar om vad som förväntas av kvinnor respektive 

män, och genuskontraktet tar denna ståndpunkt längre genom att visa hur dessa 

förväntningar skapas mellan könen. Dessutom påverkas detta kontrakt av den historiska 

kontexten som både bekräftar dessa förväntningar men som också kan förnya 

förutsättningarna för könen. Hirdman skriver att genuskontraktet är viktigt som 

begrepp, eftersom syftet med det är att belysa i stort sett cementerade 

genusstereotyper.28 Hirdman diskuterar det hon kallar för den ”naturliga ordningen” 

som innebär att män och kvinnor är biologiskt sett olika, vilket har styrt synen på vad 

som är manligt och kvinnligt. De biologiska argumenten är inte till kvinnans fördel, 

utan dessa handlar framförallt om att kvinnan är mycket svagare än mannen, eftersom 

hon generellt är mindre rent fysiskt. Denna inriktning på människors kroppar och kön 

resulteras i att män och kvinnors egenskaper baseras på vad deras kroppar kan 

                                                 
26 Åkerman, 1983, s. 149-150. 
27 Hirdman, 2003, s. 84.  
28 Hirdman, 2003, s. 88.  
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åstadkomma. För kvinnor innebär detta att hon är en symbol för barnafödande och allt 

vad det innebär att vara en moder, eftersom denne har kön och kropp till att kunna 

fullgöra detta.29 Hirdman skriver: 

 

 Det största bekymret är ju att de är utifrån denna naturliga ordning – att kvinnor föder barn, 

ständigt föder nya barn – som skapats en slags ursituation, där praxis och tolkning flyter fram 

och tillbaka och skapar en tät väv av övertygelse: detta (hemma, underordnad, 

underrepresenterad, underbetald) är kvinnans naturliga plats. Detta är som det ska vara. 

Kvinnors biologi legitimerar kvinnors sociala plats.30 

 

Hirdman fortsätter och skriver att kvinnan bör veta sin plats i detta urålderliga 

kontrakt, som för henne innebär att hon ska bli omhändertagen av sin man och 

snällt utföra de sysslor som hon blivit tilldelad, som allt för sällan har varit 

barnafödande och hemarbete.31 Kvinnan är aldrig fri utan mannen, eftersom det är 

med honom som hon kan ta sig friheter ute i offentligheten. Visserligen så är 

mannen minst lika styrd av stereotypiska förväntningar, såsom att han ska vara 

omhändertagande, beskyddaren, förtryckaren och individualisten. Det manliga 

genuset utgår alltid från en maktposition i relation till det kvinnliga genuset, oavsett 

om det är med avsikt eller inte. Hirdman diskuterar att det är likväl i relationen till 

andra män som det manliga genuset blottar sig, eftersom att det i sådana tillfällen 

som mannen behöver hävda sig eller försvara sin heder. Mannens roll som 

överhuvudet och som beskyddaren kan utmanas i exempelvis situationer där en 

annan man kommer emellan han och hans kvinna, hans skyddsobjekt.32  

 

3.2 Genuskontraktet från 1950-talet till 1970-talet 

Detta avsnitt kommer behandla hur genuskontraktet påverkade kvinnors förutsättningar 

i samhället och hur det förändrades under de tre valda årtiondena. Upplägget av denna 

del kan tolkas som en mer historisk överblick snarare än en teoretisk utgångspunkt, men 

detta är alltså inte fallet, utan detta avsnitt gör det möjligt att teoretiskt analysera 

resultatet och placera det i en historisk kontext. Norrbin och Sjögren analyserar i 

kapitlet ”Om kvinnors arbete i riksdag och regering under 1950-talet” från Kvinnor på 

gränsen till medborgarskap kvinnors politiska inflytande i riksdagen och regeringen 

                                                 
29 Hirdman, 2003, s. 38-41. 
30 Hirdman, 2003, s. 82. 
31 Hirdman, 2003, s. 82-85. 
32 Hirdman, 2003, s. 91-91. 
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under 1950-talet. Författarna försöker undersöka vilka typer av politiska frågor som 

kvinnliga politiker engagerade sig i under mitten av 1900-talet. Det ska visa sig att 

många politiska frågor per automatik klassas som kvinnofrågor, eftersom de anses vara 

stereotypisk kvinnliga.33 Det var framförallt i socialdepartementet som de mer 

stereotypisk kvinnliga intressena fanns. Frågorna behandlade aspekter från 

socialpolitiken, familjepolitiken och sjukvården, och det rörde frågor som barnavård, 

barnbidrag och social hemhjälp. Dessa omsorgspolitiska intressen sågs som sedvanliga 

kvinnliga territorium som kunde kopplas samman med kvinnans vårdade egenskaper. 

Det kvinnliga statsrådet Ulla Lindström var en av kvinnorna i maktposition som 

arbetade med dessa stereotypiska kvinnliga politiska frågorna. Norrbin och Sjögren 

belyser att det var förväntat att Ulla Lindström som kvinna skulle ansvara för denna typ 

av politiska frågor, men att hon trots detta besatt en maktposition, eftersom hennes yrke 

inte var traditionellt kvinnligt.34  

 

Hirdman skriver att debatten om svenska kvinnors plats i samhället under 

efterkrigstiden framförallt präglades av en balansgång mellan integrering och 

segregering. Med detta menar hon att det fanns röster som menade att kvinnor borde ta 

en större plats på arbetsmarknaden, medan andra snarare förespråkade en mer 

traditionell hållning till kvinnans plats, alltså i hemmet. 35  Efter kriget under 1950-talet, 

så började och fortsatte uppbyggandet av välfärdsstaten Sverige, och därav behövdes 

mer arbetskraft, vilket även öppnade upp arbetsmarknaden för kvinnor. Detta gällde 

även de gifta kvinnorna eller som de också kallades: förvärvsarbetade husmödrar. I 

samband med detta lyftes frågor som gällde lika lön och villkor för kvinnor som för 

män. Kvinnorna började även kritisera sambeskattningen som innebar att männen 

gynnades av att deras fruar inte arbetade, och kritik riktades även mot det faktum att det 

fanns för få daghem. Hirdman beskriver att genuskonflikten under mitten av 1900-talet 

inte togs på stort allvar.36 Trots att det existerade en debatt om kvinnors rättigheter i 

samhället, framhölls skillnaderna mellan män och kvinnor.37 Hirdman skriver:  

 

Där fanns också starka segregeringstendenser: den amerikanska ”återställaren” efter 

andra världskriget i form av en glättig konsumerade hemmafru flyter in i ett villigt 

                                                 
33 Norrbin och Sjögren, 2001, s. 217-218. 
34 Norrbin och Sjögren, 2001, s. 227-229. 
35 Hirdman, 2003, 160-161.  
36 Hirdman, 2003, 157-159. 
37 Hirmdan, 2003, s. 159. 
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Sverige; husmorsfilmer som propagerar för djupfrysta fiskpinnar samsas med ett 

psykologiskt tänkande kring könens biologiska olikhet och en ny moderlighet blommar 

upp38 

 

Kvinnoförbund såsom Fredrika-Bremerförbundet och det socialdemokratiska 

kvinnoförbundet föredrog trots allt den moderliga kvinnan, och att kvinnor borde ägna 

sig åt ”människovårdade verksamhet”. Från och med krigets slut fram till 1960-talet var 

kvinnan tvungen att göra en avvägning mellan att både ha det yttersta ansvaret för 

hemmet och familjen samt valmöjligheten att kunna arbeta. I realiteten gick det till på så 

vis att kvinnan kunde utbilda sig och arbeta tills det var tid för denne att föda barn, och 

först när barnen börjat skolan så kunde kvinnan fortsätta med att samla på sig mer 

yrkeserfarenhet.39 Lissie Åström diskuterar att ett sätt för de gifta kvinnorna, alltså 

husmödrarna att ta större plats i samhället var genom hushållssysslorna och ny teknik 

för hemmet. Hon menar att både manliga och kvinnliga tongivare under 1950-talet 

förespråkade att ”vetenskapliggöra” hemarbetet, och i samband med detta höja statusen 

för kvinnan i hemmet. Åström skriver att ”det var fråga om ett komplicerat spel mellan 

krafter som verkade för att bevara respektive upplösa det traditionella husmoderliga 

pliktmönstret”.40 Enligt Åström blev kvinnors förhållande till husmorsarbetet 

någorlunda mer lättsamt, och detta berodde både på grund av att kvinnors arbete i 

hemmet faktiskt effektiverades med hjälp av den nya tekniken för hemmet och en 

attitydförändring som påverkades av att allt fler kvinnor upptäckte att det fanns mer än 

bara hushållsarbete.41   

 

Debatten om kvinnans plats i samhället kom att förändras under 1960-talet. I Eva 

Mobergs text Kvinnans villkorliga frigivning uttrycker författaren sig kritisk mot 

kvinnans tvådelade roll som både hemmafru och som yrkesarbetande kvinna. Mobergs 

kritik grundar sig i att kvinnans huvuduppgift i livet fortfarande ansågs vara i hemmet 

där hon skulle hålla vårda man och barn. Kritik börjar även riktas mot äktenskapet, som 

alltmer framställdes som något som frihetsberövade kvinnor. Dessa kritiska röster med 

bland annat Eva Moberg i spetsen ansåg att kvinnor och män kunde gott och väl dela på 

ansvaret för hemmet och försörjningen av familjen. Kvinnor skulle i vilket fall inte 

                                                 
38 Hirdman, 2003, s. 159. 
39 Hirdman, 2003, s. 160-162. 
40 Åström, 1999, s.114. 
41 Åström, 1999, s. 115-116. 
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arbeta dubbelt.42 Åström skriver att Moberg ville väcka debatt om könsstereotyper: 

kvinnor skulle ta större plats i samhällsdebatten och män kunde visa sig mer 

känslomässigt öppna.43  

 

Hirdman diskuterar att Eva Mobergs kritik fick ännu mer utrymme när den 

vetenskapliga studien Kvinnors liv och arbete publicerades. Ur denna text gick det att 

tyda vikten av att förbättra villkoren för kvinnor bland annat genom lika utbildning och 

uppfostran för pojkbarn som för flickebarn. Både liberaler och socialdemokrater ställde 

sig bakom denna nya diskursordning. I synnerhet så började socialdemokratin i ledning 

med Tage Erlander ändra sin politiska agenda till att inkludera kvinnorna. 

Socialdemokratins fokus låg främst på ett reformerade av kvinnornas förutsättningar på 

arbetsmarknaden, exempelvis kvinnornas lönevillkor. Hirdman skriver att en viktig 

konsekvens av detta var att man generellt började problematisera det stereotypiska 

kvinnliga och manliga och att relationen mellan dessa inte är självklar. Dessutom 

började diskussionen om de biologiska skillnaderna att alltmer avta.44  

 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde det flera förändringar som 

förtydligar 1900-talets modernisering av genuskontraktet. I och med den andra vågens 

feminism under 1970-talet så utvecklades debatten till att inte endast förbättra vardagen 

för kvinnor genom daghem och lönearbete, utan även diskuterades könens förbindelse 

och genusstereotyper. Fortsättningsvis, så innehöll de politiska utspelen aspekter som 

diskuterade jämställdheten mellan män och kvinnor, exempelvis så ska regeringen ha 

skickat en redogörelse till FN där de argumenterade att det var av stor vikt att aktivt 

verka för att kvinnans plats inte är i hemmet, om kvinnan ska kunna bli ekonomiskt 

oberoende. Till stor del blev detta en realitet under 1970-talet. Flera reformer som var 

fördelaktiga för kvinnan infördes, såsom ökningen av daghem, föräldraförsäkringen, fri 

abort och en ändrad skilsmässolag.45 Åström skriver att den jämställdhet mellan män 

och kvinnor som började formas under mitten av 1900-talets senare del var ojämn i dess 

fördelning. Vad hon menar är att kvinnor alltid skulle jämföras med män, och mannen 

var idealet. Att mannen har varit normen i samhället och att många befattningar har 

varit anpassade till honom, är något som går att koppla till Hirdmans resonemang om 

                                                 
42 Hirdman, 2003, s. 162-163. 
43 Åström, 1999, s. 125. 
44 Hirdman, 2003, s. 164-166. 
45 Hirdman, 2003, s. 167-169. 
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genuskontraktet: att kvinnan i jämförelse med mannen aldrig kan bli fullkomlig.46 

Hirdman skriver att kvinnornas insats på arbetsmarknaden var nödvändig för att bli mer 

självständiga, men att kvinnorna delvis var bundna till sina gamla ideal som husmödrar, 

eftersom lönarbetet inte var förenligt med kvinnornas traditionella plats i hemmet.47 

 

4. Metod och Källmaterial 

4.1 Källmaterial och avgränsningar  

Materialet som behandlas i denna uppsats består av verksamhetsberättelser från 

husmodersföreningen i Västervik under 1950-1978. Materialet förvaltas av Norra 

Kalmar läns föreningsarkiv som finns i tätorten Västervik. Valet av material valdes efter 

vad som ansågs passade till denna studies syfte och frågeställningar. Att 

verksamhetsberättelser blev aktuellt som källmaterial i denna uppsats, berodde till stor 

del på att verksamhetsberättelser ger en bra inblick i föreningens verksamhet. Det hade 

även varit möjligt att undersöka annat arkivmaterial från föreningen, såsom 

mötesprotokoll, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll osv. Valet att fokusera på 

verksamhetsberättelser har den fördel att studien kunnat granska alla år från 1960–1979. 

Som visat ovan var dessa årtionden då genuskontraktet genomgick en utveckling, vilket 

motiverar undersökningsperioden. Anledningen till att undersökningen går fram till 

1978 och inte 1979 beror på att dokumentationen av föreningens verksamhetsberättelser 

tar slut 1978. Materialet klassas som både en primärkälla och en sekundärkälla. 

Verksamhetsberättelserna är ett omarbetat dokument som baseras sig på bland annat 

styrelsemötesprotokoll och föreningens sammanträdesprotokoll, vilket gör materialet till 

en sekundärkälla. Att källmaterialet är en primärkälla grundas på att föreningen skrev in 

nya utsagor i verksamhetsberättelserna i samband med när dokumenten författades.   

 

De tillgängliga verksamhetsberättelserna är både handskrivna och maskinskrivna. 

Västerviks husmodersförening har använt sig av en maskinskriven mall där sekreteraren 

för hand fyllt i utsagor om det gångna året. Därefter har föreningen maskinskrivit 

verksamhetsberättelsen som en sammanfattande löpande text. Uppsatsen har undersökt 

och använt både den del som är handskriven, men även delen som är som en 

sammanhängande text, förutom i de få fall där det inte har funnits en sammanhängande 

                                                 
46 Hirdman, 2003, s. 30-33. 
47 Hirdman, 1992, s. 216-217. 
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text utan enbart den punktutformande mallen. Det sistnämnda gäller åren 1961, 1967 

och 1968. Dessutom saknas det dokumentation om föreningens representation och 

kommunala och statliga styrelser och nämnder under åren 1959 och 1967.   

 

4.2 Metod  

Denna undersökning av Västerviks husmodersförening har huvudsakligen använt sig av 

en kvalitativ metod men med enstaka kvantitativa inslag. Att uppsatsen använt sig av en 

kvalitativ metod grundar sig framförallt på att undersökningen kräver en ständig 

mänsklig tolkning som är karaktäriserade för en kvalitativ studie.48 

Kjeldstadli argumenterar att de flesta undersökningar präglas av både kvalitativa och 

kvantitativa aspekter vid insamlingen av data, alltså de studier som identifierar sig som 

mer kvantitativa använder vid något tillfälle av den kvalitativa metoden och tvärtom. På 

motsvarande sätt, figurerar detta i denna studie, där det framförallt har varit aktuellt med 

en kvalitativ forskningsmetod men där det även har krävts kvantifiering vid flera 

tillfällen. För att lättare kunna se en förändring i Västerviks husmoders förening så har 

det varit relevant att räkna antal medlemmar, antal medlemsmöte och antal kommunala 

och statliga styrelser och nämnder som har funnits under undersökningsperioden, även 

om dessa förändras under åren.  

 

För att möjliggöra en undersökning av materialet, så har en kategorisering varit 

nödvändig. Florén och Ågren skriver att dessa kategorier eller klasser bör baseras på 

studiens huvudfrågor och tidigare forskning på det valda ämnet.49 Tidigare forskning på 

husmoders föreningar visar att föreningarna har varit betydelsefull för medlemmarna 

och lokalsamhället, därtill har tidigare studier försökt undersöka föreningarnas intresse i 

politik eller i diverse husmoders angelägenheter. Utifrån detta utgångsläge har 

kategoriseringen skapas och används i undersökningen av Västerviks 

husmodersförenings verksamhetsberättelser under årtiondena 1950-1970. Följande 

klasser har varit av nytta vid undersökningen: Aktiviteter för medlemmar, föreningens 

samhällsarbete och inflytande i samhället. Den första kategorin innefattar 

föreningsverksamhet som framförallt har riktat sig till medlemmar, och det kan vara 

föredrag, kurser och demonstrationer. Det har tillika varit relevant att utforska ifall 

aktiviteterna varit mer politiska eller stereotypiska kvinnliga och husmoderliga som en 

del av den tidigare forskningen och teorin föreslår. Vad gäller den andra kategorin så 

                                                 
48 Denscombe, 2016, s. 344-346. 
49 Floren och Ågren, 2001, s. 51. 
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syftar den till att inkludera vad föreningen gör för att hjälpa samhället. I tidigare 

forskning har det framkommit att föreningen hjälpt andra genom exempelvis 

parktantverksamhet. Den sista kategorin har därför varit användbar för att kunna 

undersöka föreningens inflytande. En huvudaspekt i frågeställningen har för övrigt även 

varit att studera ifall resultatet skiljer mellan årtiondena. Det kan därför vara väsentligt 

att använda sig av en komparativ metod vid undersökningen och analysen av empirin. 

Kjeldstadli skriver ”Att jämföra är egentligen kärnan i vetenskapliga förklaringar. När 

vi förklarar något historiskt jämför vi tillstånd vid olika tidpunkter”.50 Han diskuterar 

bland annat den maximala skillnadens metod, som innebär att forskaren komparerar två 

lika objekt med varandra för att se hur de skiljer sig, och sedan analysera fram 

förklaringar till deras olikheter.51 Denna undersökningsmetod kan vara av vikt vid 

komparationen av åren 1950-1970, även om materialet är detsamma så kan dess 

innehåll skilja sig mellan de olika årtiondena. En annan frågeställning syftar till att 

försöka jämföra Västerviks husmodersförening med andra föreningar under den valda 

undersöksperioden, och studien åsyftar att göra detta med hjälp av tidigare forskning. 

Florén och Ågren påpekar att en studie inte nödvändigtvis behöver undersöka flera 

undersöksområden för att exempelvis jämföra två olika platser med varandra, utan de 

menar att denna komparation istället kan med fördel göras med tidigare forskning.52  

 

4.3 Källkritik och kritik till vald metod 

Argumentet för att nyttja verksamhetsberättelserna framför andra dokument som skulle 

kunna betraktas som bättre, är framförallt att dessa ger en bra överskådlig skildring av 

hur verksamheten såg ut. Det faktum att detta är en studentuppsats med begränsat 

utrymme att kunna inkludera olika typer av material, gör det rimligt att fokus bör ligga 

på det material som bäst kan svara på studiens frågeställningar och syfte. En annan 

aspekt vad gäller materialet som bör lyftas, är den omständighet gällande att 

verksamhetsberättelserna inte är helt kompletta. Detta är något som bör beaktas i 

samband med resultatet, men emellertid är detta något som egentligen inte påverkar 

analysen i stort. Det senare argumentet grundar sig främst på att det ändå har varit 

möjligt att utforska hur föreningens verksamhet såg ut under de åren den 

sammanfattande löpande texten inte har varit aktuell för undersökning, eftersom 

                                                 
50 Kjeldstadli, 1998, s. 251. 
51 Kjeldstadli, 1998, s. 252-253. 
52 Floren och Ågren, 2001 s. 36. 



  
 

17 

 

föreningen inledningsvis skrivit om sina aktiviteter i en punktutformad version av 

verksamhetsberättelsen.  

 

Kritik kan även riktas mot undersökningens generaliserbarhet, eftersom studien 

använder sig av en kvalitativ metod med utgångspunkter från en induktiv metodsyn. Att 

arbeta utifrån ett induktivt metodsätt innebär att forskaren använder sina reflektioner av 

materialet för att kunna nå ett resultat. Generaliserbarheten i kvalitativa och induktiva 

undersökningar är därmed även reducerad, eftersom dessa tolkningar baseras på 

utföraren av studien som i sin tur är influerad av dennes personliga erfarenheter. 53 

Denscombe problematiserar användandet av kvalitativa metoder och menar att 

trovärdigheten i kvalitativa undersökningar inte är fullkomlig, eftersom det är 

komplicerat att undersöka ifall utföraren kommit fram till en trovärdig konklusion. 

Även om forskaren använder sig av metodiska kategoriseringar så finns det ingen 

garanti för att resultatet är hundraprocentigt fullständigt.54 Likt ett flertal andra 

kvalitativa studier, så är denna undersökning småskalig, vilket gör det svårt att 

generalisera resultatet. Kjeldstadli skriver att när forskaren behöver generalisera sitt 

resultat så bör denne jämföra det med tidigare kunskaper om ämnet.55 

 

5. Huvudstudie  

5.1 Aktiviteter för medlemmarna 1950-1959 

Under åren 1950-1959 redovisar föreningen att de har haft mellan 8-10 

sammanträdesmöten per år (se tabell 1 s. 39) och att dessa har efterföljt av olika 

aktiviteter för medlemmarna. Dessa aktiviteter inkluderar referat, firande av 10-års 

jubileum, föredrag, kurser, utflykter och olika demonstrationer. Ett exempel på utflykt 

är föreningens resa till Ankarsrums bruk 1951: 

 

Den 12 juni bjöd V-viks husmodersförening sina medlemmar på en färd till Ankarsrums bruk. 

Deltagarna, ett 40-tal, företog, resan i buss. Efter en härlig lunch på Ankarsrums brukshotell, 

fingo husmödrarna under sakkunnig ledning, bese de olika verkstäderna.56  

 

                                                 
53 Lantz, 2011, s 135-138. 
54 Denscombe, 2016, s. 409-410. 
55 Kjeldstadli, 1998, s. 230. 
56 Norra Kalmar läns föreningsarkiv: Västerviks husmodersförening, A4, vol 8, verksamhetsberättelse 

1951. Hädanefter förkortas Norra Kalmar läns Föreningsarkiv för NKLF och Västerviks 

husmodersförening VHF. 



  
 

18 

 

Referaten kunde exempelvis vara från länsförbundets årsmöte som mellan 1950-1955 

hölls i Nässjö och mellan 1956-1959 i Jönköping. Uppenbarligen så följde inte 

länsförbundsmötena de förväntade länsgränserna, men hur de gjorde uppdelningen 

framkommer dessvärre inte i verksamhetsberättelserna. Under 1960 och 1970 talet 

varierade platsen för länsförbundsmötena, allt från Jönköping, Kalmar, Huskvarna och 

Västervik. Kontakten med länsförbundet verkar under 1950-talet varit sporadisk, men 

Västerviks husmodersförening var alltid representerad vid länsförbundets årsmöte, och 

däremellan kom ibland medlemmar från länsförbundet och höll föredrag om 

föreningens arbete. Aktiviteterna omfattade både verksamhet som kan bedömas som 

stereotypiskt ”husmoderliga” eller kvinnliga, exempelvis erbjöd föreningen under hela 

1950-talet kurser i stickning och porslinsmålning.  

 

Ett flertal demonstrationer genomfördes för medlemmarna, som huvudsakligen gick ut 

på att medlemma testade och diskuterade olika produkter och aktuella frågor rörande 

hemmet. Under året 1950 nämner föreningen en ”demonstration av 

Reymersholmprodukter i form av läckra smörgåsar”57, 1951 hölls det ett föredrag av 

Västerviks köpmannaförening och ämnet var Findus djupfrysta produkter, och under 

1952 så testades hushållsmaskinen Kenwood.58 1953 testade föreningens medlemmar 

Siemens miniatyrkök, köksmaskiner och fick en demonstration av moderna 

tvättmaskiner.59 Dessa demonstrationer avtar efter 1953 och nästa demonstration 

kommer först på tal 1959 och det var en uppvisning av skönhetsvård och underkläder.60 

Intresset för hushållning verkar emellertid inte ha avtagit helt efter 1953 för 1957 så 

skriver föreningen om att de har sett två filmer om strykning och strykbrädor.61 I 

verksamhetsberättelsen från 1958 skriver föreningen avslutningsvis, att de ser fram mot 

ett nytt arbetsår och att de på bästa sätt kan göra det genom att bevara de gamla 

traditionerna men även försöka blicka framåt.62  

 

Även om föreningen mestadels har ägnat sig åt stereotypiska husmodersaktiviteter så 

har föreningen engagerat sig i andra frågor. I verksamhetsberättelsen 1951 berättas det 

om ett diskussionsmöte som föreningen deltagit i den 23 april anordnat av Folkpartiets 

                                                 
57 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1950 
58NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1952 
59NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1953 
60NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1959 
61NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1957 
62NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1958 
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kvinnogrupp, där ämnet ska ha varit ”skall kvinnan bli präst” med biskopinnan Anna 

Bohlin som föredragshållare. Det går dock inte att analysera vilken ställning föreningen 

tog, eftersom detta inte nämns vidare i materialet. Samma år ska vissa medlemmar även 

ha deltagit vid ett möte anordnat av Linköpings stifts kvinnoråd om ”kyrkan och 

kvinnorna”. 63 Andra exempel som visar att medlemmarna i Västerviks 

husmodersförening sysselsatte sig med aktiviteter av blandad karaktär är deras intresse i 

civilförsvarsfrågor 195464 och diskussionen med riksdagsmannen Eric W Johansson 

1957 om de tre olika förslagen i folkomröstningsnämndens övervägande i den allmänna 

pensionsfrågan.65  

 

5.2 Föreningens samhällsarbete 1950-1959 

I verksamhetsberättelserna från 1950-talet så är det relativt tydligt att föreningen ägnat 

sig en hel del åt samhällsarbete, välgörenhetsarbete och annat engagemang som visar att 

de har velat ta ansvar för att förbättra tillvaron för andra människor. Detta är synbart i 

och med alla de gåvor som föreningen har gett. Under hela 1950-talet gav föreningen en 

mindre summa pengar till nykterhetsnämnden. Mellan åren 1950-1951 så skänkte 

föreningen mellan 285-430 kr i julgåva till hjälpbehövande.66 Från 1952-1956 

förändrades mottagaren av julgåvan till hjälpbehövande damer boende i Västervik, och 

mellan 1957-1959  gick julgåvan till ensamstående.67 Under hela 1950-talet gav 

föreningen även kokböcker till avgående elever från folkskolan. Västerviks 

husmodersförening gav även pengar till Röda korset och Rädda barnen under 1950-

1952, men därefter har de slutat ge gåvor till organisationerna men medlemmarna har 

engagerat sig på annat sätt i framförallt Rädda barnen, exempelvis så har de sytt kläder 

åt organisationen.68 Från och med 1955-1959 verkar föreningen fokusera på att 

underlätta människors problem av en mer medicinsk karaktär såsom polio, CP, osv. I ett 

avsnitt beskriver föreningen att de har givit blommor till sjuka medlemmar och att de 

hjälpt till med en utställning av handikappade husmödrars terapiarbete.69 I minst ett fall 

hjälpte föreningen även direkt familjer, exempelvis, 1957 så ska föreningen givit 150 kr 

till en familj, utan att uttryckligen ge en förklaring.70 En verksamhet som verkar haft en 

                                                 
63NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1951 
64NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1954 
65NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1957 
66 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1950, 1951 
67 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1957, 1958, 1959 
68 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1950, 1951, 1952 
69 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 
70 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1957 
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viss betydelse för föreningen är deras drivande av en parktantverksamhet. Denna 

observation grundar sig främst på att Västervik stad gav ekonomiskt stöd till 

verksamheten under året 1950 och var med och drev den under 1951. 

Parktantverksamheten varade mellan 1950-1951 och var generellt ämnad för barn i 

förskoleålder, och i medeltal var det ca 50 barn per dag.71 Parktantverksamheten 

avvecklades, men föreningen tog andra initiativ, exempelvis 1955 beviljade Västervik 

stad ett anslag på 5000 kr för riskfria kälkbackar som föreslagits av Västerviks 

husmodersförening.72  

 

5.3 Inflytande i samhället 1950-1959 

Under året 1950 var föreningen representerad i följande statliga och kommunala 

nämnder och styrelser: Arbetslöshetsnämnden, Barnavårdsnämnden, 

Folkskolestyrelsen, Familjebidragsstyrelsen, Fattigvårdsstyrelsen, Hemhjälpsnämnden, 

Hälsovårdsnämnden, Kaféaktiebolaget Nornan, Stiftelsen familjebostäder, Styrelsen för 

Västerviks flickskola, styrelsen för Västerviks barnhem, Nykterhetsnämnden, 

Pensionsnämnden, Västerviks lokalkommitté för klädvård, Västerviks stadsfullmäktige, 

Västerviks nämndemän (se tabell 1, s. 39).73 Föreningen fortsätter att vara 

representerade i nästan samtliga nämnder och styrelser under 1951 som i det föregående 

året, förutom i Hemhjälpsnämnden och Hälsovårdsnämnden.74 1952 så ser 

representationen likartad ut som under året 1951 med undantag att föreningen på nytt är 

representerad i Hemhjälpsnämnden.75 Under året 1953 representeras föreningen i en ny 

nämnd, Hushållsnämnden, och styrelsen för Västerviks flickskola och Västerviks 

lokalkommitté för klädvård har ersatts av Föreningen Västerviks kvinnornas systuga 

och Lönnberg- Rundbergska stiftelsen.76 Under åren 1954, 1955, 1956, 1957 ser 

representationen motsvarande ut som under året 1953. Representationen förändras en 

hel del under året 1958 och föreningen är då representerad i följande nämnder och 

styrelser: Civilförsvarsnämnden, Familjebidragsnämnden, Hemhjälpsnämnden, 

Hushållsnämnden, Nykterhetsnämnden, Skolstyrelsen, Socialhjälpstyrelsen, 

Yrkesskolrestyrelsen, Systuga Västervik, Husmodersnämnden, Lönnberg- Rundbergska 

stiftelsen och Arbetslöshetsnämnden. Specifikationen för en mer detaljerad 

                                                 
71 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1950, 1951 
72 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1955 
73 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1950 
74 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1951 
75 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1952 
76 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1953 
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representationslista saknas under året 1959 men det går ändå att urskilja ur materialet att 

föreningen är representerad i 11 stycken.77  

 

5.4 Aktiviteter för medlemmarna 1960-1969 

Under åren 1961-1968 är föreningen mer kortfattad i sina verksamhetsberättelser och 

åren 1961,1967 och 1968 saknar den löpande text versionen av 

verksamhetsberättelserna. Året 1960 har föreningen haft 20-årsjubileum, vilket firas den 

8 juni. Under denna tillställning bjuder föreningen på saker som går att förtära och 

underhållning i form av musik och tal. I verksamhetsberättelsen från samma år skriver 

föreningen att ”vackra husmodersdräkter hjälpte till att höja samhörighetskänslan då 

husmödrar från hela länsförbundet strålade samman”. Dessutom sjöng deltagarna en 

sång vid namn husmoderssången. I samband med tillställningen utdelades 

förtjänsttecken till de medlemmar som varit med sedan föreningen startade. En av de 

som höll tal var förbundsordförande fru Stina Engström som i sitt tal reflekterade över 

ämnet ”samhällsarbetet börjar i hemmet”. Detta är något som även föreningen 

funderade över, eftersom de i sina avslutade ord i verksamhetsberättelsen hänvisar just 

till denna fras som att detta är något att ta i beaktning.78  

 

Till synes verkar föreningen ha haft en relativt god kontakt med länsförbundet och 

andra närliggande föreningar såsom Vimmerbys husmodersförening. Dessutom 

förefaller det sig att föreningen har bjudit in utländska husmödrar, men det finns ingen 

mer information om deras ursprung.79 Föreningen var även representerad vid 

Riksförbundets 30 års jubileum 1969 i Stockholm.80 Demonstrationerna av olika 

produkter verkar inte vara lika frekvent förekommande som under 1950-talet. Intresset 

för detta verkar till stor del ha avtagit, även om föreningen har en studiecirkel 1962 om 

varuinformation och en demonstration 1969 av produkter från Domus i Västervik.81 

Undersökningen av 1960-talets verksamhetsberättelser visade att de flesta 

aktivitetsvalen verkade ha en mer stereotypiskt husmoderlig karaktär. Genomgående 

under 1960-talet vad gäller aktiviteter så uppehöll föreningen sig med knytkalas, musik, 

intresse för mode, kurser i handarbete och Luciafest. Som förväntat så fortsatte 

husmödrarna att intressera sig för frågor rörande hemmet, till exempel hade föreningen 

                                                 
77 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1954, 1955, 1956, 1957 
78 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1960 
79 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1960 
80 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1969 
81 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1962, 1969 
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en studiecirkel 1963 om ämnet ”nytt och aktuellt på hemområdet”.82 Förvisso, så visar 

vissa val av aktiviteter att det ändå fanns andra intressen på agendan för föreningen. 

Mellan åren 1962-1964 ingår en studiecirkel med temat ”kvinnan i familj och samhälle” 

och 1964 har föreningen bjudit in medlemmarna till en diskussion gällande 

”hemmakvinnan kontra yrkeskvinnan”.83 Även andra aktiviteter visar att det finns ett 

intresse för andra ämnet som inte handlar om hemmet, exempelvis deltagandet i 

informationsträffar om äktenskapets rättsverkningar och kommunens 

bostadsförsörjning.84 Utöver dessa betraktande icke stereotypiska aktiviteter så verkar 

föreningen även fått upp intresset för litteratur, vilket genererade till läsecirklar.85 

Dessutom erbjöd föreningen med start från 1965 kurser i engelska för nybörjare.86 I 

slutet av 1960-talet börjar föreningen även intressera sig för miljön och, 1969 hålls ett 

föredrag i ”vad kan hushållen göra för miljön”.87  

 

5.5 Föreningens samhällsarbete 1960-1969 

Materialet ifrån 1960-talet visar en del tendenser som kan påvisa att Västerviks 

husmodersförening ägnar sig alltmer åt allmosor i förmån för framförallt sjuka och barn. 

Under hela 1960-talet säljer föreningen UNICEFs kort och vinsten av deras 

lottförsäljning går till organisationen. I verksamhetsberättelsen från året 1960 ger 

föreningen gåvor till Rädda barnens spetälskinsamling, deltar i en insamling för 

poliosjuka och till mentalsjuka barn.88 1969 får medlemmarna ta del av en reseberättelse 

till Tunisien, som anordnats för synskadade genom bidrag från Sveriges 

Husmodersföreningars Riksförbunds insamling till handikappade husmödrar.89 

Föreningen gav årligen bidrag i form av julgåvor till behövande, men det finns ingen 

vidare information i verksamhetsberättelserna om vilka som inkluderades i denna 

benämning. Det fanns även ett engagemang i stadens ungdomsgård och Västerviks 

kvinnornas systuga. Under åren 1962-1965 gav husmödrarna från föreningen stipendier 

i form av böcker till elever som gick på husmodersskolan, men senare gavs stipendierna 

till grundskolan och andra yrkesskolor.90 

 

                                                 
82 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1963 
83 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1962-1964 
84 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1964 
85 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1965 
86 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1965 
87 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1967-1969 
88 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1960 
89 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1969 
90 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1962, 1963, 1964, 1965 
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5.6 Inflytande i samhället 1960-1969 

1960-talet inleddes med att föreningen var representerad i 13 olika styrelser och 

nämnder (se tabell 2 , s. 39), och dessa var: Civilförsvarsnämnden, 

Familjebidragsnämnden, Hemhjälpsnämnden, Hushållsnämnden, Nykterhetsnämnden, 

Skolstyrelsen, socialhjälpstyrelsen, Systuga Västervik, Husmodersnämnden, Lönnberg - 

Rundbergska stiftelsen, Arbetslöshetsnämnden.91 1961 så har inte föreningen platser i 

Civilförsvarsnämnden eller socialhjälpstyrelsen och istället får de platser i 

socialnämnden och barnbespisningsnämnden. 92Året senare tillkommer representation i 

Husmoderssemestern och i Västerviks yrkesråd, men samtidigt försvinner detsamma i 

Husmodersnämnden och i Lönnberg-Rundbergska stiftelsen.93 Under åren 1963-1966 är 

föreningen representerad i följande styrelser eller nämnder: Hemhjälpsnämnden, 

Hushållsnämnden, familjebidragsnämnden, Nykterhetsnämnden, Stadsfullmäktige, 

systugan, Landstingets husmoderssemsternämnd, Västerviks yrkesråd och 

socialvårdsnämnden.94 Under året 1967 saknas det material om representation i styrelser 

och nämnder, vilket resulterar i att det är svårt att undersöka detta närmare. 

Representationen för 1968 påminner om de föregående åren, men det finns ingen 

information om att föreningen är representerad i Stadsfullmäktige.95 Slutligen, är 

föreningen företrädd i: Hemhjälpsnämnden, Västervikskvinnornas systuga, Västerviks 

yrkesråd och Västerviks ungdomsgård.96 Föreningen har även dokumenterat att de 

skickat in en motion till landsmötet 1969, som gällde ett extra kvällsmål för de 

värnpliktiga, men motionen blev inte bifallen. Dessutom ska föreningen ha författat en 

skrivelse till ”stadens myndigheter” 1969 angående kommunala insatser för matservice 

åt pensionärer och den kommunala tvättens förläggning.97 Om föreningen fått gehör 

angående detta framkommer inte i verksamhetsberättelserna.  

 

5.7 Aktiviteter för medlemmarna 1970-1978 

Arbetet i föreningen fortsätter in på 1970-talet. Föreningen firar deras 30-årsjubileum 

under året 1970. De flesta aktiviteterna är desamma under 1970-talet som de under 

föregående årtionden, såsom luciafest, intresse för handarbete, mode och utseende och 

olika studiebesök. Det arrangeras även aktiviteter som visar att föreningen har fortsatt 

                                                 
91 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1960 
92 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1961 
93 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1962 
94 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1963, 1964, 1965, 1966 
95 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1968 
96 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1969 
97 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1969 
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intresse för stereotypiska husmodersangelägenheter, exempelvis, 1971 har föreningen 

möte om ”vardagsmat och kalasmat” och samma år hålls ett föredrag om ICA-kuriren 

och Icas provkök.98 Föreningen fortsatte att ha ett någorlunda intresse för miljön. Detta 

märks huvudsakligen i verksamhetsberättelsen från 1972 när föreningen i samband med 

kampanjen ”vårda livet” besöker Västerviks reningsverk och samma år har deras 

hemkonsulent ett möte om tvättmedlens inverkan på miljön.99 Dessutom har föreningen 

ett informationsmöte om energisparande 1975.100 Från och med 1976, börjar föreningen 

få upp intresset för hälsa och välmående. Ett möte handlar om ”friskare barn i en 

friskare värld” och samma år startar husmödrarna i Västervik en ny studiecirkel vid 

namn ”Hälsa och livskvalité”. Denna cirkel varade mellan 1976-1977.101 1976 har 

föreningen därtill ett möte om ”hälsosam smal kost”.102  

 

Föreningen har likväl engagerat sina medlemmar med andra aktiviteter som är mindre 

definierbara som stereotypisk husmoderssysselsättning. De skriver bland annat 1972 att 

de har diskuterat och besvarat enkäter angående abortfrågan och den nya 

familjelagstiftningen.103 Året 1974 har husmodersföreningen informationsmöte om 

konsumentköpeslagen och allemansrätten.104 1976 har föreningen på ett 

sammanträdesmöte ett återkommande tema från tidigare årtionde: ”Kvinnans ställning i 

samhället”.105  Från 1970 till 1972 fortsätter husmödrarna hålla i studiecirklar i engelska 

för nybörjare.106  

 

Utifrån undersökningen av verksamhetsberättelserna från 1970-talet så går det att utläsa 

att föreningens relation med andra föreningar, länsförbundet och riksförbundet börjar bli 

försvagad. Föreningen antecknar i verksamhetsberättelsen från 1970 att de skickat in en 

motion till riksförbundet om att de önskar att landsmötena skulle ske mer sällan.107 Det 

mesta tyder på att denna motion inte blev bifallen, eftersom landsmötena fortskred som 

vanligt efter denna begäran. En intressant observation är att föreningen skriver i 

verksamhetsberättelsen året därpå 1971 att föreningen inte skickat någon representant 

                                                 
98 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1971 
99 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1972 
100 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1975 
101 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1976,1977 
102 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1976 
103 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1972 
104 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1974 
105 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1976 
106 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1970, 1971,1972 
107 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1970 
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till landsmötet i Luleå på grund av dålig ekonomi.108 Det är därför inte uteslutet att 

representationen uteblev på grund av en allt sämre ekonomi. I slutet av 1970-talet börjar 

engagemanget i föreningen att avta. Detta verkar vara en konsekvens av att föreningen 

minskar i antalet medlemmar (se tabell 3, s. 40) och en alltmer sviktande ekonomi, som 

dessutom hänger samman med det förgående. Under 1977 skriver föreningen om detta i 

sin verksamhetsberättelse. Tidigare har föreningens ekonomiska status som oftast 

hänvisas till revisionsberättelserna, men i denna verksamhetsberättelse skriver 

föreningen: ”Trots att föreningen endast fått behålla 5: - av årsavgiften har någon 

kapitalminskning ej skett, men något utrymme för utåtriktad verksamhet finns ej”. 

Dessutom så skriver föreningen att de inte har några aktiva studiecirklar 1977.109  

 

5.8 Föreningens samhällsarbete 1970-1978 

Vid en komparation mellan 1970-talet och föregående årtionden så finns en tydlig 

skillnad vad gäller Västerviks husmodersförenings engagemang i samhällsarbete och 

välgörenhet. Föreningens intresse för detta har minskat kraftigt. Under 1970-talet 

fortsätter föreningen att stödja UNICEf i och med försäljning av kort och fram till 

mitten av 1970-talet stödjer föreningen Västerviks nykterhetskomitte med en liten 

summa pengar.110 Föreningen gav små bidrag till elever från Hemtekniska skolan och 

grundskolan 1970-1971.111 1971 bjuder medlemmar från den södra stadsdelen 

pensionärer på kaffe och 1973 har föreningen en insamling till ”Blind i U-land”,112 men 

inte desto mindre har föreningens välgörenhetsarbete och hjälpverksamhet minskat 

drastiskt och är nästan obefintlig i slutet av 1970-talet.  

 

5.9 Inflytande i samhället 1970-1978 

Inledningsvis under 1970-talet är föreningen företrädd i 4 styrelser och nämnder (se 

tabell 3, s. 40), och dessa är: Västerviks ungdomsgård, Västerviks yrkesråd, Västerviks 

kvinnornas systuga och Hemhjälpsnämnden. Under 1971 är föreningen inte 

representerad i Västerviks ungdomsgård.113 Året senare utökas antal styrelser och 

nämner, och de som tillkommer är Västerviks allmänna nykterhetskomitté, 

                                                 
108 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1971 
109 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1977 
110 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 
111 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1970, 1971 
112 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1971,1973 
113 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1971 
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Stadsfullmäktige, och kulturnämnden.114 I och med kommunreformen 1971 ändras 

stadsfullmäktige till kommunalfullmäktige, vilket föreningen är representerad i fram till 

1976. Under 1970-talet är föreningen som mest representerad år 1973, och föreningen 

företräder då 7 stycken styrelser eller nämnder. Nämnden som utökar är sociala 

centralnämnden115  som var en kommunal nämnd som innebar att barnavårdsnämnden, 

nykterhetsnämnden och socialnämnden blev en enda nämnd.116 

 

Efter 1973 börjar representationen succesivt minska igen. År 1974 försvinner en plats i 

Västerviks kvinnornas systuga, och året därpå reduceras även en plats i 

Hemhjälpsnämnden.117 Under 1976 är har föreningen styrelseplatser eller 

nämndeplatser i följande: Västerviks yrkesråd, Västerviks nykterhetskomitté, Sociala 

centralnämnden och Västerviks kommunala handikappråd, varav den sistnämnda har 

tillkommit och ersatt Kulturnämnden och kommunalfullmäktige.118 1977 var föreningen 

verksam i tre stycken styrelser och nämnder, i och med att platsen i Västerviks 

nykterhetskomitté försvunnit.119 Slutligen så var föreningen 1978 representerad i fyra 

styrelser och nämnder: Västerviks allmänna nykterhetskomitté, Sociala centralnämnden, 

Västerviks kommunala handikappråd och Västerviks yrkesråd.120 I 

verksamhetsberättelsen från 1973 skriver föreningen att de har uppvaktat 

kommunstyrelsen med en skrivelse om den kommunala tvättstugan som hotades av 

nedläggning.121 Husmodersföreningen i Västervik antecknar 1978 ”skrivelse från 

länsförbundet till Biskop Lindegård, Växjö, rörande särvigning av kvinnliga präster har 

nu undertecknas”. Resultatet av dessa skrivelser framkommer dessvärre inte.122  

 

6. Analys 

Utifrån den empiriska undersökningen så framkommer det att föreningen för Västerviks 

husmödrar arbetade på flera sätt för att försöka förbättra vardagen för husmödrar och 

kvinnor i allmänhet. Även om vissa aktivitetsval kan av betraktare finna som ganska 

betydelselösa, pekar många iakttagelser från verksamhetsberättelserna på att föreningen 

                                                 
114 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1971 
115 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1973 
116 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-centraln%C3%A4mnd, hämtad 

2018-01-19 
117 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1974, 1975 
118 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1976 
119 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1977 
120 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1978 
121 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1973 
122 NKLF: VHF, A4, vol 8, verksamhetsberättelse, 1978 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/social-centraln%C3%A4mnd
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haft en stor betydelse för dess medlemmar. Detta kan kopplas till genusteorin, om att 

kvinnor inte har haft möjlighet att vara del av andra sammanhang utanför hemmet utan 

ett manligt följe. Kvinnornas plats har varit att bli omhändertagna av sina män och deras 

spelrum i offentliga sammanhang har varit ytterst begränsad.123 Husmodersföreningarna 

och andra kvinnoföreningar förändrade kvinnornas möjlighet att bli aktiva i 

samhällsfrågor, få sina röster hörda och forma en gemenskap.124 Föreningen har under 

1950-1978 underhållit sina medlemmar med en mängd olika sysselsättningar. Inte helt 

oväntat så intresserade sig föreningen för verksamheter som rörde hemmet, och detta 

märks genom alla demonstrationer av hushållsprodukter som föreningen genomförde. 

Dokumentationen av föreningen visar att föreningen testade allt från Findus 

frysprodukter till miniatyrkök av Siemens. Tidigare undersökningar om husmödrar visar 

att dessa såg det som en möjlighet att kunna stärka sin roll i samhället i och med 

varuprovning och konsumentupplysning. Husmodern ville själv vara en expert inom 

varor och produkter som användes i hemmet.125 Dessutom var kvinnorna medvetna om 

att idealet för den traditionella husmodern var ifrågasatt och för att kunna försvara sin 

position som hemmets främsta företrädare behövde dessa något som visade deras 

betydelsefullhet i samhället.126   

 

Undersökningen av från Västerviks husmodersförening visar likväl att intresset för 

varuprovning försvagas alltmer efter 1950-talet, även om aktiviteter som 

varuinformation och studiecirklar som rörde ämnet ”nytt och aktuellt på hemområdet” 

förekom under 1960-talet och en demonstration av Ica kurirens miniatyrkök under 

1970-talet. Åström diskuterar att husmödrarnas intresse för hemmet minskade i och med 

effektiviseringen av moderna hushållsapparater och kvinnors upptäckt av att det fanns 

andra saker i livet än vad som traditionellt ansågs som stereotypiskt kvinnligt, såsom, 

hemmet, mannen och barnen.127 Att demonstrationerna av produkter avtar kan även 

bero på att andra aktörer tog över deras expertis inom dessa områden.128 Åkerman 

skriver att husmödrarna inflytande över varukännedom minskade i och med 

                                                 
123 Hirdman, 2003, s. Hirdman, 2003, s. 82-85. 
124 Hultgren, 1982, s. 65. 
125 Frangeur, 1998, s. 135-137. 
126 Åström, 1999, s.114. 
127 Åström, 1999, s. 115-116. 
128 Hultgren, 1982, s. 165. 
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förstatligandet av Hemmens forskningsinstitut 1957, men att husmodersrörelsen 

reagerade förvånande lite inför denna förändring.129  

 

Föreningens alla kurser, studiecirklar, diskussionsmöten och föredrag var till stor del ett 

försök till att nå ut med kunskap inom olika områden till sina medlemmar. Det finns 

vissa tendenser i materialet som påvisar att medlemmarna i föreningen verkar sakna 

kunnande inom vissa frågor, eftersom föreningen ett flertal gånger bjuder in sakkunniga 

för att informera medlemmarna om olika ämnen. Eftersom kvinnor inte har förväntats 

eller haft möjlighet att ta del av aktiviteter som varit utanför temat hemmet, förefaller 

det inte konstigt att detta förekom.130 Ett exempel på detta, är när föreningen bjuder in 

biskopinnan Anna Bohlin som ska hålla föredrag om ”skall kvinnan bli präst”, eller när 

riksdagsmannen Eric W Johansson håller föredrag om de tre olika förslagen i 

folkomröstningsnämndens övervägande i den allmänna pensionsfrågan. Likaså, 

förekommer det flera reseberättelser från medlemmar som rest i andra länder, som 

genom sina upplevelser bidrar med nya skildringar utanför Västervik och hemmet. 

Föreningen erbjuder dessutom engelska för nybörjare till sina medlemmar mellan åren 

1965-1972 och anordnar flera litteratur och poesikvällar, vilket säkerligen var mycket 

lärande för de inblandade. Tidigare forskning om husmodersföreningar har påvisat att 

föreningen var ett viktigt element i husmödrarnas liv för att kunna diskutera hem och 

samhällsfrågor.131 Detta påvisar det faktum att dessa föreningar på sätt och vis 

utmanande kvinnans traditionella plats i hemmet, där kvinnans främsta roll var att sköta 

om hem och familj. Förövrigt, är det värt att nämna den gemenskap som formades i 

Västerviks husmodersförening: alla festligheter såsom, supéer, Luciafirande, musik och 

dans var något som var mycket uppskattat av alla medlemmar.   

 

 Under 1950, 1960, och 1970 - talet lade föreningen mycket av sin tid och resurser på 

hjälpverksamhet, även om välgörenhetsarbetet var mest framstående under de två första 

årtiondena. Föreningen stöttade hjälporganisationer som Rädda barnen och Röda korset, 

men de gav även fristående bidrag till behövande. I minst ett fall gav föreningen en 

summa pengar till en privat familj som uppenbarligen var i behov. De hjälpte  

även till att anordna utställningar för handarbete som var gjorda av sjuka eller 

handikappade husmödrar, där föreningen fick in pengar som de sedan kunde ge till 

                                                 
129 Åkerman, 1983, s. 149-150. 
130 Norrbin och Sjögren, 2001, s. 227-229. 
131 Åkerman, 1983, s. 138-140. 
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dessa. Föreningens drivande av parktantverksamhet uppskattades av kommunen som till 

och med gav bidrag till verksamheten, och 1951 samarbetade föreningen och 

kommunen för att kunna underhålla parktantverksamheten. Denna typ av rörelse var 

Västerviks husmodersförening inte ensam med att upprätthålla, utan Åkerman skriver 

att Örebros husmodersförening också bedrev parkverksamhet. Verksamheter av denna 

sort har varit av stor vikt för kvinnans frigörelse från hemmet och inträde på 

arbetsmarknaden, även om detta endast var en slags inledning på den moderna 

barnomsorgen. 132 

 

Föreningens engagemang i kommunala och statliga styrelser och nämnder visar att 

föreningen har varit politisk aktiva och därmed valts in i olika styrelser och nämnder. 

Det är dock svårt att veta vilken genomkraft föreningen har haft i och med deras 

representation i dessa styrelser och nämnder. En proposition som föreningen enligt egen 

utsago faktiskt fick beviljat från Västervik stad var förslaget om riskfria kälkbackar, och 

Västervik stad valde att ge ett anslag på 5000 kr. Föreningen ska även ha förtecknat en 

skrivelse till kommunstyrelsen om avvecklingen av den kommunala tvättstugan. Det 

framkommer emellertid inte hur upplösningen blev vid detta förslag från föreningen. 

Att Västervikorganisationen har varit viktig för dess medlemmar finns det inget tvivel 

om, dessutom visar undersökningen att föreningen visat ett relativt stort engagemang 

för hjälpverksamhet som riktat sig mot behövande i samhället. Hultgren skriver i sin 

avhandling att husmodersföreningar på lokalnivå har haft en ganska viktig roll. Hon 

diskuterar att föreningen har till viss del kunnat påverka beslutfattare inom 

kommunen.133 Detta är även synligt i verksamheten i Västervik, exempelvis, 

kälkbackarna och parktantverksamheten. Västervikföreningens inflytande i 

beslutprocesser ska trots allt inte överdrivas, eftersom dessa inslag inte var frekventa 

utan snarare undantag. Deras betydelsefullhet har istället varit små aktioner för 

medlemmarna och samhället.  Hultgren diskuterar att föreningarnas intresse låg främst i 

att underlätta för husmödrar, genom att förbättra hushållsarbetet och intressera sig av att 

reformera barnomsorg och liknande.134  

 

 

 

                                                 
132 Åkerman, 1983, s. 127-131. 
133 Hultgren, 1982, s. 167. 
134 Hultgren, 1982, s. 61. 
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6.1 En husmorsstereotyp 

En viktig del i denna studie har varit att undersöka huruvida husmodersföreningen i 

Västervik har ägnat sig åt stereotypiska kvinnliga intressen som baseras på Hirdmans 

teori om genuskontraktet, eller om föreningen har aktivt intresserat sig för 

samhällsfrågor. Under 1900-talet ansågs alla gifta kvinnor vara husmödrar.135 

Husmoderns roll i samhället förknippades framförallt med hemarbete och 

omhändertagandet av man och barn. Norrbin och Sjögren diskuterar att kvinnor per 

automatik blev hänvisade till att arbeta med frågor som representerade deras moderliga 

och vårdade egenskaper.136 Hirdman argumenterar att kvinnor alltid har förväntas att 

axla modersrollen och att detta framförallt grundar sig på den så kallade naturliga 

ordningen. Denna strukturella ordning ställer olika krav på män och kvinnor som 

baseras på biologiska aspekter, eftersom det kvinnliga könet har förmågan att kunna 

bära och föda barn så har kvinnor förknippats med denna modersroll. 137 

All uppmärksamhet som produktprovning och diskussioner om hushållsarbete och 

medlemmarnas engagemang i exempelvis, sjuka och barn är förenligt med den 

stereotypiska moderliga och vårdande kvinnan.   

 

De få gånger som husmödrarna i Västervik ville påverka kommunen handlade det om 

frågor som föreningen förväntades ha ett intresse i, exempelvis deras skrivelse till 

kommunen om nedläggningen av den kommunala tvättstugan. Representationen i 

styrelser och nämnder varierar i stor uträckning vad gäller vilken typ av styrelser och 

nämnder som de finns med i. Några exempel på styrelser och nämnder som föreningen 

varit aktiva i och skulle betraktas som stereotypiska för husmodersföreningen är: 

Barnavårdsnämnden, Folkskolestyrelsen, Familjebidragsstyrelsen, Fattigvårdsstyrelsen, 

Hemhjälpsnämnden Västerviks flickskola, styrelsen för Västerviks barnhem, Västerviks 

lokalkommitté för klädvård och Västerviks kvinnornas systuga.  

 

Trots att föreningen till stor del fokuserade mycket av sin tid på typiska kvinnliga 

aktiviteter, så visar verksamhetsberättelserna glimtar av att föreningen försökte 

diskutera aktuella samhällsfrågor och aktivera medlemmarna i andra arrangemang. 

Deras representation i exempelvis kommunfullmäktige, Arbetslöshetsnämnden och 

Yrkesrådet visar att de inte endast var representerade eller intresserade av styrelser och 

                                                 
135 Hirdman, 2003, s. 157-159. 
136 Norrbin och Sjögren s. 217-218. 
137 Hirdman, 2003, s. 38. 
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nämnder som kan klassas som stereotypisk husmoderliga. Under slutet av 1960-talet 

och under 1970-talet så väcks ett intresse för miljön och 1972 svarar medlemmar på 

enkäter om abortfrågan och den nya familjelagstiftningen. Det är framförallt under 

1970-talet som jämställdhetsdebatten aktualiseras på allvar och i realiteten innebar det 

en rad av lagförändringar, exempelvis, den ändrade skilsmässolagen, 

föräldraförsäkringen och den nya abortlagen, som var till fördel för kvinnan. 138 

Föreningens intresse för sådana frågor är i linje med annan forskning om 

husmodersföreningar. Åkerman beskriver att husmodersförbundets verksamhet 

minskade under 1960 och 1970-talet, men att föreningen höll sina medlemmar aktiva 

genom att diskutera aktuella frågor såsom lagstiftning och miljöfrågor.139 

 

Vid flera tillfällen diskuterade föreningens medlemmar aktuella frågor om kvinnan och 

hennes ställning i samhället. Redan under 1950-talet diskuterade föreningen om 

kvinnans roll i kyrkan och under 1962-1964 anordnar föreningen studiecirklar om 

ämnet ”kvinnan i familj och samhälle”. 1970-1972 återkommer ett liknade tema, då 

föreningen diskuterar ”kvinnans ställning i samhället och under 1960-talet diskuterade 

husmödrarna i Västervik ”hemmakvinnan kontra yrkeskvinnan”. Hirdman argumenterar 

att åsikterna gick isär efter andra världskrigets slut, om kvinnan skulle behålla sin 

traditionella plats eller om denne skulle revoltera på arbetsmarknaden. Från och med 

1950- talet fram till 1960-talet var många kvinnor tvungna att kombinera sin roll som 

husmoder och ge sig ut på arbetsmarknaden. Kvinnorna kunde studera och skaffa sig ett 

yrke tills de fick barn, och när barnen börjat skolan eller flyttat kunde kvinnorna 

fortsätta att arbeta. Generellt förespråkade kvinnoföreningar av olika politiska 

bakgrunder den moderliga kvinnan, och att kvinnor lämpar sig för ”människovårdade 

verksamhet”. 140 Tidigare undersökningar har visat att husmodersföreningarna under 

tidigt 1900-tal ville bevara hemmafruidealet, och att husmodern borde få samma status 

som yrkeskvinnan141 Frangeur diskuterar att hennes undersökning av föreningens 

tidskrift Medlemsbladet gärna förespråkade vikten av att vara en hemmafru,142 och 

Åkerman skriver att riksförbundets mål var att höja statusen för husmodern.143Att denna 

diskussion var kopplat till rådande samhällsfrågor kan sammanlänkas med att I 

                                                 
138 Hirdman, 2003, s. 167-169. 
139 Åkerman, 1983, s. 149. 
140 Hirdman, 2003, s. 160-162. 
141 Hultgren, 1982, s. 62-64. 
142 Frangeur, 1998, s. 137. 
143 Åkerman, 1983, s. 149. 
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Kvinnans villkorliga frigivning av Eva Moberg som kom ut 1961. Eftersom kvinnor 

alltmer började yrkesarbeta men samtidigt ansågs vara en del av hemmet, väcktes kritik 

mot att det traditionella könsmönstret måste brytas. Kvinnorna skulle inte längre vara 

fångar i en äktenskapets förplikters och män kunde gott vara mer aktiva inom hemmets 

fyra väggar.144  

 

Husmödrarnas intresse för politik och aktuella frågor bryter den traditionella bilden av 

kvinnan som beskrivs i genusteorin, eftersom det visar att kvinnorna inte ville bli 

förpassade från den offentliga politiska debatten som de historiskt sett har varit. Även 

om verksamhetsberättelserna beskriver andra aktiviteter så sker dessa mer sällan, och de 

stereotypisk kvinnliga intressena är klart övervägande. I och med att 

husmodersföreningen i Västervik ständigt fokuserade på stereotypiska 

husmodersaktiviteter under åren 1950-1978, så förefaller det rimligt att dra slutsatsen att 

de förespråkade en mer traditionell kvinna.  Orden från förbundsordförande fru Stina 

Engström som sedan blev avslutningsorden i verksamhetsberättelsen från året 1960 kan 

statuera som ett exempel för föreningens åsikt: ”samhällsarbetet börjar i hemmet”.  

 

Som tidigare diskuterat, var Västerviks husmodersförening inflytande begränsat, och 

deras anseende låg i stereotypiska husmodersintressen. Det bör dock diskuteras 

huruvida synen på deras framgångar grundar sig i en föreställning om vad som är viktigt 

och för vem. Att kvinnliga engagemang har ansetts som lite mindre viktiga, påverkar 

sannolikt bilden av denna typ av kvinnliga samfund. Det är därför skäligt att reflektera 

över skillnaden mellan vad som är stereotypiskt kvinnligt, vilket ofta har en negativ 

inverkan på kvinnor, och vad kvinnors engagemang har resulterat i. Föreningens 

betydelse i ett större sammanhang finns det flera invändningar mot, men betydelsen för 

de kvinnor som var medlemmar ska inte förringas, eftersom Husmodersföreningen i 

Västervik liksom så många andra husmodersföreningar försökte stärka och bilda 

kvinnor i sin husmodersroll.  

 

6.2 Komparation mellan 1950, 1960 och 1970-talet 

Vid en jämförelse mellan de tre olika årtiondena finns det flera likheter men även flera 

skillnader. Analysen av verksamhetsberättelserna visar att husmodersidealet är som 

starkast i föreningen under 1950- talet och 1960-talet.  Det har diskuteras tidigare att 
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föreningens intresse för varuprovning hade sin topp under 1950-talet. Detta kombinerat 

med att föreningen visade ett stort intresse för hjälpverksamhet under 1950 och 1960-

talet talar för att föreningen hade för avsikt att underhålla sina medlemmar med mer 

stereotypiska husmodersaktiviteter. Hirdman skriver att även om det fanns en slags 

feministisk debatt under mitten av 1900-talet, så var denna debatt inte spridd till den 

stora massan. Hon fortsätter genom att beskriva hur en ”glättig konsumerade 

hemmafru” propagerades fram efter andra världskrigets slut, en kvinna som ska vara 

aktiv i varukonsumtion och veta sin plats i hemmet. Denna hemmafru var en slags 

idealisk kvinna som inte ifrågasatte sin underordnade roll i samhällssystemet. 145 Att 

intresset för frågor rörande hemmet succesivt börjar avta under 1960-talet, kan förklaras 

med den rådande diskussionen som fanns gällande huruvida kvinnor borde vara i 

hemmet eller börja arbeta.146 Föreningens alltmer minskade verksamhet med 

stereotypiska husmodersgöra såsom välgörenhet och intresse för produktprovning under 

1970-talet är likaså kopplat till vissa samhällsförändringar under detta årtionde. En 

seriösare debatt om kvinnors rättigheter i samhället och reformer i familjepolitiken 

påverkade sannolikt föreningens inställning till deras aktivitetsval. Att fler kvinnor 

alltmer började lönarbete utanför hemmet under 1970-talet och deras vilja att bli mer 

självständiga utmanade även genuskontraktets urkvinna och därmed 

husmodersföreningarnas betydelse.147 

 

Tabellerna för de tre olika årtiondena visar att antal sammanträdesmöten är ganska 

oföränderlig. Generellt har föreningen haft ca 8-9 möten per år under 1950-1978, 

förutom 1952 då föreningen hade 7 och 1958 då föreningen anordnade 10 möten. En 

intressant observation är att trots att föreningen tappar medlemmar under slutet av 1970-

talet så fortsätter föreningen att kalla medlemmarna till möte. Detta kan analyseras som 

ett försök från föreningens sida att fortsätta hålla föreningen vid liv. Det som förändras 

mest genom åren är antal medlemmar och representation i kommunala och statliga 

styrelser och nämnder. Västerviks husmodersförening har år 1950, 149 medlemmar, 

men medlemsantalet ökade relativt kraftigt under 1950-talet och hade som mest 

medlemmar under alla tre årtionden åren 1956, 1958 och 1958, då medlemsantalet går 

upp till 229 medlemmar. Från 1953 till 1967 har föreningen ett stabilt medlemsantal 

som alltid låg strax över 200 medlemmar. Under 1970-talet tappade föreningen flera 
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medlemmar och detta märks framförallt 1972 när föreningen har förlorat 30 medlemmar 

sedan året 1970. Sedan reduceras medlemsantalet succesivt genom hela 1970-talet, tills 

antalet 1978 är 123 stycken medlemmar. Detta skiljer sig visserligen inte mycket från 

när denna undersökning började, alltså 1950, men föreningen har ändå tappat över 100 

medlemmar från då de låg på topp under 1950-1978.  

 

Föreningens var som mest representerad i 16 styrelser och nämnder, och detta var under 

6 år under 1950-talet. Under 1960-talet börjar föreningen succesivt förlora sina platser i 

dessa styrelser och nämnder. Även om det saknas material angående representation för 

vissa år under 1960-talet så kan det material som finns ändå visa tydliga tendenser på att 

föreningens representation minskar. Under 1970-talet var husmödrarna delaktiga i 

mellan 3 och 7 styrelser och nämnder. Slutligen var föreningen representerad i 4 statliga 

eller kommunala styrelser och nämnder. Allt detta visar att verksamheten i Västervik 

minskade under 1970-talet, om detta skriver till och med föreningen under 1977 års 

verksamhetsberättelse. Föreningen skrev bland annat om att de hade en sviktande 

ekonomi, vilket gjorde det svårt att arrangera aktiviteter för medlemmarna. Deras 

ekonomiska status påverkades av att medlemsantalet minskade och det är heller inte helt 

omöjligt att föreningen tappade ännu fler medlemmar som en reaktion på deras 

oförmåga att anordna tillställningar och aktiviteter för medlemmarna.  

 

Det går även att dra paralleller till Putnams studie om hur föreningslivet sviktade 

alltmer efter 1965. Trots att Putnam menar att samhällslivet var starkare i småstäder, så 

hade Västerviks husmodersförening svårt att aktualisera sin verksamhet. Putnams 

resultat visar att den nedgående trenden för föreningar inte var unik, utan att den snarare 

berodde på samhällsförändringar och ett generationsskifte.148 En intressant aspekt från 

Putnams studie är hur kvinnors engagemang i föreningslivet minskade i och med att de 

alltmer började arbeta heltid, vilket delvis skulle kunna förklara varför 

husmodersföreningen tynande bort under 1970-talet, eftersom samhället förändrades 

och kvinnor fick mindre tid till föreningslivet.149 Hultgren argumenterar att 

husmodersföreningarnas inställning till kvinnans plats i samhället förblev till stor del 

konserverad. De försökte förgäves hålla fast vid hemmafruidealet, vilket till sist blev 

organisationens fall.150 Hultgrens slutsats överensstämmer bra med min tolkning, 

                                                 
148 Putnam, 2006, s. 192. 
149 Putnam, 2006, s. 209-213 
150 Hultgren, 1982, s. 165. 
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eftersom verksamhetsberättelserna från 1970-talet visar att föreningen succesivt 

avvecklades, och som Hirdman påpekar innebar 1970-talet en slags upplösning av det 

gamla genuskontraktet.151 Trots att husmödrarna inte enbart ville vara en del av 

hemmet, var det svårt för dem att förbli relevanta när deras hjärtefråga ”husmodern” 

förblev en stereotyp av en ”hemma, underordnad, underrepresenterad, underbetald” 

kvinna.152 

 

7. Didaktisk reflektion 

7.1 Genus i skolan 

Den 22 november 2017 skriver SVT nyheter om hur två unga flickor har startat en 

facebookgrupp vid namn Tystiklassen som är en konsekvens av de inkommande 

uppgifterna om sexuella övergrepp i samband med kampanjen Metoo. I denna grupp 

samlas flera unga människor som har erfarenheter av sexuella övergrepp i 

skolansvärld.153 Berättelserna är många, och de kommer framförallt ifrån flickor som 

upplevt sexuella trakasserier och övergrepp av manliga lärare och elever. Ett citat från 

SVT nyheter: 

 

I femman slog en kille på min rumpa mitt under en svensklektion. Säger till läraren, som 

svarar något i stil med 'det får du vänja dig vid när du blir äldre”154 

 

Detta är ingen nyhet för varken forskare som forskat om jämställdhet i skolan eller 

personal inom skolväsendet. I ljuset av metoo-rörelsen så fokuseras det väldigt mycket 

på sexuella trakasserier, men problemet stannar inte där, utan relationen mellan män och 

kvinnor handlar om så mycket mer. Det handlar huvudsakligen om strukturella problem 

som kan kopplas till den genusproblematik som lyfts i exempelvis denna uppsats, alltså 

att män och kvinnor har olika förväntningar på sig. 2010 kommer en SOU ut: Pojkar 

och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen”, och denna rapport analyserar 

problemet med pojkars alltmer sjunkande prestation i skolan. Denna rapport 

problematiserar den manskultur som finns bland unga pojkar i skolan, som innebär att 

pojkar är bundna till vissa sociala koder. Det förefaller sig att denna manskultur 

fasthålls genom en stark grupptrycksdynamik där det finns tydliga förhållningssätt till 

                                                 
151 Hirdman, 2003, s. 167-169. 
152 Hirdman, 2003, s. 82. 
153 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tjejerna-bakom-tystiklassen, hämtad 2018-01-08. 
154 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-

skolan, hämtad 2018-01-08. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tjejerna-bakom-tystiklassen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan
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vad som anses vara manligt. Att vara man innebär för många unga män att vara, inte 

känslosam, inte feminin, vara våldsam vid vissa punkter och att ha makt.  

Det har visat sig att flickor oftare har en bredare syn på vad som förväntas av dem, och i 

jämförelse med pojkar så anser de inte att de är bundna vid vissa stereotypiska 

antaganden. Flickor i dagens samhälle anser inte att de endast kan vara moderliga eller 

omsorgsfulla, utan de kan även vara individualister och ta plats i offentligheten. Det ska 

nämnas att vid en diskussion som denna så finns det ändå en medvetenhet om att alla 

män är individer och att alla män inte är identifierbara med denna manskultur, men 

likväl finns det vissa manliga egenskaper som är kopplat till strukturella problem. 155 I 

en annan SOU rapport Barns perspektiv på jämställdhet i skola diskuterar författarna att 

det är problematiskt att forskning om jämställdhet kontinuerligt påpekar de stora 

skillnaderna mellan pojkar och flickor, eftersom det kan innebär att denna uppfattning 

cementeras.156 

I Lgy 11 står det att skolan och skolans personal ska: ”aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”157 och ”aktivt främja 

likabehandling av individer och grupper”.158 Detta betyder att läraren har som krav på 

sig att se till genomgående arbeta med likabehandling och frågor berör jämställdhet. 

Tidigare forskning på ämnet försöker påvisa att jämställdhetsarbetet i skolan kan 

förändras i och med en kvalitetsförbättring för alla skolor, där alla elever har möjlighet 

att nyttja sin fulla kapacitet. Det kan likväl vara viktigt att försöka synliggöra skillnader 

mellan pojkar och flickor för att kunna göra denna kvalitetsförbättring.159 

7.2 Genus och historieämnet  

Förutom att läraren ska arbeta med jämställdhet i och med skolans värdegrund, så 

förefaller det även att denne bör inkludera detta i sin undervisning. I historieämnet är 

det relativt enkelt att ha fokus på jämställdhet, eftersom de flesta ämnesplaner och 

kursplaner omfattar detta begrepp. I ämnesplanen från historia 1b står det exempelvis:  

 

                                                 
155 Kimmel, 2010, s. 30-33. 
156 Andersson, Nehlin, Muftee och Becevic, 2010, s. 42-45. 
157 Läroplan, 2011, s. 11. 
158 Läroplan, 2011, s. 12. 
159 Sjögren, 2017, s. 13-14. 
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Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på 

människors värde, på makt och på könsmönster.160  

 

Detta möjliggör flera sätt att angripa jämställdhet eller ”könsmönster” som det står i det 

centrala innehållet i undervisningen. Det vore intressant om fler lärare fokuserade på 

historiska kvinnoreformer från den senare delen av 1900-talet och inte endast på 

rösträttsfrågan och liknande som sker i början av århundradet. Att diskutera reformer 

och kvinnointressen som diskuteras i denna uppsats skulle kunna vara väldigt givande 

för många elever, eftersom det ligger relativt nära i tiden kan eleverna förstå kopplingar 

mellan dagens jämställdhetsdebatt och den som har funnits historiskt sett. Genushistoria 

är inte bara relevant för att kunna visa eleverna hur det har varit, utan även för att kunna 

förklara den nutida relationen mellan manligt och kvinnligt, och inte allra minst efter 

metoo-kampanjen. Historieämnet i sig lägger en del vikt på att eleverna ska kunna skapa 

sig en egen referensram och kunna analysera en koppling mellan dåtid och nutid. 

 

8. Sammanfattning   

Enligt tidigare forskning arbetade husmodersföreningarna med att arbeta för att höja 

husmoderns status, påverka makthavare och engagera sina medlemmar i aktiviteter som 

kan kopplas till hushållning. Det ska likväl nämnas att föreningarna hade svårt att 

influera politiker, utan deras värde har främst legat i hur de har förhållit sig och hjälpt 

till på lokal och individnivå.161 Detta överensstämmer till stor del med resultatet av 

denna studie om Västerviks husmodersförening. Undersökningen visar att föreningen i 

Västervik engagerade sina medlemmar i exempelvis, demonstrationer av varor, 

välgörenhet, studiecirklar, föredrag, och festen. Utifrån Analysen går det även att uttyda 

att föreningen främst var verksamma i stereotypiska kvinnliga sysselsättningar och att 

de ville bevara hemmafruidealet. Detta resonemang bygger på Hirdmans teori om 

genuskontraktet, som grundar sig på föreställningar om män och kvinnor. För kvinnor 

innebär detta att de ständigt är bundna till att vara passiva och underordnade mannen, 

och det medför att de blir tilldelade sin plats, vilket ofta blir hemmet. Att Västerviks 

husmodersförening höll fast vid den konserverade synen på kvinnan som hämtat sin 

inspiration från genuskontraktet, innebar att föreningen hade svårt att fortsätta vara 

                                                 
160 Läroplan, 2011, s. 67-68. 
161 Hultgren, 1982, s. 167. 
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relevanta när 1970-talets kvinnor krävde reformer och modernisering för kvinnan. Detta 

märks inte allra minst i verksamhetsberättelserna från slutet av 1970-talet när 

föreningen tappar medlemmar, representation i styrelser och har det svårt ekonomiskt. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1 

 

Årtal Antal 

medlemmar 

Antal 

medlemssamm

anträden 

Antal styrelser 

och nämnder 

1950 149  8  16 

1951 174 8 14 

1952 184 7 15 

1953 206 8 16 

1954 208 8 16 

1955 211 8 16 

1956 229 9 16 

1957 227 9 16 

1958 229 10 12 

1959 229 9 11 

 

 

Tabell 2 

 

Årtal Antal 

medlemmar 

Antal 

medlemssamm

anträden 

Antal styrelser 

och nämnder 

1960 214 9 11 

1961 204 9 11 

1962 215 9 11 

1963 215 9 8 

1964 213 9 8 

1965 212 8 8 

1966 201 9 8 

1967 212 9 saknas 

1968 198 9 7 

1969 198 9 4 
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Tabell 3 

 

Årtal Antal 

medlemmar 

Antal 

medlemssamm

anträden 

Antal styrelser 

och nämnder 

1970 199 9 4 

1971 194 9 3 

1972 159 9 6 

1973 149 9 7 

1974 136 9 6 

1975 134 9 5 

1976 129 9 4 

1977 120 8 3 

1978 123 9 4 
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