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1 Inledning 

 

”Socialdemokratiska kvinnoförbundet har under sin nuvarande ledning med Disa Västberg i spetsen 

utan fråga givit ett initiativkraftigt stöd åt den utveckling vi genomgått. Detta gäller i främsta 

rummet den familjevårdande socialpolitiken och ordnandet av husmoderssemestern.”1 

Gustav Möller 

 

”Ett stort hinder att övervinna var männens passiva, för att inte säga fientliga inställning till 

kvinnornas politiska organisering som förbundet på olika sätt fick sorglig känning av. En inställning 

som nog inte är helt borta idag som är.”2 

Signe Wessman 

 

Dessa båda citat är hämtade ur en festskrift till det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande 

år 1951, Disa Västberg, i samband med hennes 60-årsdag. Skriften är sammansatt i syfte att dels hylla 

förbundets ordförande men också skildra den kamp som förbundet genomgått under 1900-talets 

decennier, i fråga om flera sociala reformer som man agiterat för och det motstånd man delvis mött, 

från borgarklass men också ifrån det egna partiet. Gustav Möllers citat (Möller var tidigare 

socialminister och en av socialdemokratins historiska förgrundsgestalter) är inte taget ur sitt 

sammanhang eftersom det återfinns i slutet av en text om fattigdomsbekämpning som han ägnat 

flera sidor åt att redogöra för, dvs Möllers engagemang låg tveklöst i socialdemokratiska 

arbetarpartiets kamp för att utjämna klassklyftor hellre än att erkänna kvinnoförbundets gärning.3 

Jag har lagt till citatet från Signe Wessman för att belysa detta fenomen, eftersom Gustav Möller vill 

diskutera fattigdomsbekämpning snarare än kvinnoförbundets betydelse och visar något av den 

passiva inställning som Wessman beskriver.4 Delvis kommer den här uppsatsen att handla om hur 

olika personer och grupper uppfattar och diskuterar fenomen och företeelser på olika sätt och hur 

detta tar sitt uttryck i debatter och diskussioner, i vad man pratar om. Därför är det spännande att 

omgående visa på detta genom citat. 

Möller har ändå en poäng i sitt citat om att kvinnoförbundet kämpat och tagit flera initiativ under sin 

livslängd. Kvinnoförbundet var aktivt inte bara i frågan om den familjevårdande socialpolitiken och 

                                                           
1
 Möller, Gustav, 1951, ”fattigdomens bekämpande”, Socialdemokratisk kvinnogärning – festskrift i anledning 

av Disa Västbergs 60-årsdag. Tidens förlag, Stockholm. 
2
 Wessman, Signe, 1951, ”minnen och hågkomster”, Socialdemokratisk kvinnogärning – festskrift i anledning av 

Disa Västbergs 60-årsdag. Tidens förlag, Stockholm. 
3
 Ibid. 

4
 Den fientliga inställningen till kvinnoförbundets gärning återkommer vi till senare i uppsatsen. 



ordnandet av husmoderssemestern, utan också i utbildningsfrågor, arbetsmarknads- och lönepolitik.5 

Och även om Socialdemokraternas och Gustav Möllers engagemang snarare låg i socialismen som 

sådan, hördes kvinnoförbundets röster på partiets kongresser både genom enskilda 

kongressledamöter och genom att ordföranden var särskilt inbjuden och garanterades talartid. Kort 

sagt var kvinnoförbundet med i Socialdemokraternas forum och diskussioner genom de år då partiet 

var arkitekter och konstruktörer av välfärdsstaten. Och när pensionssystemet konstruerades, 

infördes och reviderades under första hälften av 1900-talet, drev Socialdemokratiska 

kvinnoförbundet bland annat frågan om en änkepension.  

Den här uppsatsen kommer att handla om änkepensionen och vilken position kvinnoförbundet intog, 

hur frågan uppfattades internt och vilka liknande eller avvikande positioner andra grupper, främst 

socialdemokratiska moderpartiet och socialvårdskommittén, intog.  

Kerstin Abukhanfusa har studerat socialförsäkringarnas tillkomst ur ett helhetsperspektiv. Hon 

utelämnar partipolitiska motiv och strategier, men menar att socialdemokraterna, som innehade 

regeringsmakten under större delen av den tid som studien är baserad på, bör ha ett stortansvar. 

Dock är hon inte intresserad av exakta könspolitiska analyser av socialdemokraterna, och menar 

därtill att resultatet skulle ha blivit föga intressant, eftersom könspolitiken ”formuleras på de 

omedvetna nivåer där partiprogram aldrig får riktigt fäste”.6 Ännu ett citat från Gustav Möller kan 

belysa detta:  

 

”I förhållande till make och minderåriga barn skall medlem anses såsom familjeförsörjare, även om 

försörjningsskyldigheten faktiskt inte fullgöres, att stadga motsatsen skulle vara att beröva 

medlemmen möjligheten att fullgöra sin skyldighet. Man måste kräva, att medlemmen verkligen har 

försörjningsskyldighet, emot make och barn, ty eljest skulle en hustru, vars man uppbär avlöning, 

kunna betraktas som familjeförsörjare. Bestämmelserna komma sålunda att fullständigt motsvara 

den ovillkorliga försörjningsskyldigheten enligt 3§ i lagen om fattigvården”.7 

 

 D.v.s. även SAP var ett barn av sin tid och bidrog i hög grad, som Abukhanfusa skriver, till 

könsrollscementeringen genom att Gustav Möller uttrycker indirekt att det inte är en kvinnas uppgift 

att vara familjeförsörjare. Jag är dock inte överrens med Abukhanfusa om att studieobjektet 

Socialdemokraterna och dess argumentering kring änkepensionen ur ett genusperspektiv inte skulle 

få intressanta resultat. Socialdemokraterna är intressanta eftersom det har varit det statsbärande 

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ibid, sid. 21. 

7
 Abukhanfusa, 1987, sid. 157. Paragraf 3 i lagen om fattigvården infördes 1871 för att säkerställa att äkta 

makar hade försörjningsplikt i förhållande till varandra, precis som barn och föräldrar. Paragrafen ersatte det 
fjärde budordet som tidigare legat till grund för lagstiftningen. 



partiet, som Abukhanfusa mycket riktigt skriver. Mycket har skrivits om partiets historia8 men det har 

gjorts få studier av kvinnor i socialdemokratin och deras betydelse för den politiska inriktningen, och 

även i socialdemokratisk historieskrivning utelämnas kvinnorna med motiveringar i stil med att de 

har varit svårfunna i rörelsen. Kvinnofrågor har inte drivits inom partiet.9 Trots detta heter det att 

Socialdemokraterna gjort mycket för jämställdheten, både i nutid och i dåtid.10 Därför anser jag att 

det vore berättigat att titta på både SAP:s och kvinnoförbundets argumentering kring 

änkepensionen, och lyfta fram argumentering och motionsskrivelser även ifrån de dolda kvinnornas 

håll. Genom att titta på hur SAP argumenterade och diskuterade kring änkepensionen, kan man 

dessutom närma sig frågan hur och på vilket sätt som förväntningarna på de olika könen tog sitt 

uttryck. För att ytterligare fördjupa sig i ämnet och belysa skillnader och likheter, kan det dessutom 

vara en fördel att undersöka hur andra grupper intog sina positioner. 

Som ett primärt syfte med uppsatsen vill jag lyfta fram kvinnorna i historien, dels kvinnorna inom den 

socialdemokratiska rörelsen i form av socialdemokratiska kvinnoförbundet och se hur dessa 

argumenterade, vilken roll de hade och vad de betydde i frågan om änkepensionen, men också 

kvinnor som befann sig i maktens centrum. Kvinnor var lätträknade i partistyrelser och som 

kongressombud och ledamöter i olika kommittéer, men de finns och det är intressant att se vad de 

har kunnat innebära för det politiska arbetet och hur/i vilken mån de har fått utrymme i sina 

respektive forum. Jag vill också undersöka hur genusordningen har inverkat på hur frågan har 

diskuterats och upprätthållits inom kvinnoförbundet, och i förbundets relation till moderpartiet, men 

också hos de som praktiskt arbetat med lagförslaget om änkepension.  

 

2 Tidigare forskning 

 

2.1 Folkpensioneringen och socialförsäkringsreformerna 

 

Det var frågan om tämligen många socialförsäkringsreformer som klubbades igenom i Sveriges 

riksdag efter andra världskriget, och folkpensioneringen och änkepensionen ska sättas i detta 

sammanhang. Som exempel kan nämnas bostadsbidrag, folktandvård, mödravård, arbetsförmedling 

                                                           
8
 Åsa Linderborg, 2001, har gjort en omfattande studie av hur socialdemokraterna skriver historia och åtskilliga 

verk av och om socialdemokrater finns med där. Vad gäller socialdemokratin och socialförsäkringsreformer, har 
Urban Lundberg skrivit om partiet och den allmänna pensionen, se Lundberg, 2003. 
9
 Linderborg, 2001, sid. 370-373. Ett problematiserande genusperspektiv uppstod enligt Linderborg på 1980-

talet och flera studier genomfördes, bland annat har Yvonne Hirdman och Ylva Waldemarsson undersökt 
kvinnors strategier i det mansdominerade LO. I övrigt lyser kvinnorna med sin frånvaro.  
10

 Bland annat på S-kvinnornas hemsida, http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-
kvinnor/om-s-kvinnor/Var-historia/, tillgänglig online 2011-12-04. 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/om-s-kvinnor/Var-historia/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/om-s-kvinnor/Var-historia/


och semester.11Att skriva en översikt om folkpensioneringens tillkomsthistoria är nu inget man gör på 

någon enstaka sida och därför nöjer jag mig med en sammanfattning, framför allt baserad på Åke 

Elmérs övergripande studie från 1960.12Den behandlar uppkomsten av den svenska 

pensionsreformen, debatter, förhoppningar, farhågor, lagförslag, kommittéarbeten och så vidare, för 

att hamna i 1946 års lag och dess effekter. Det som är intressant för den här uppsatsen är framför allt 

1946 års riksdag och beslutet om den reformen med tillhörande änkepension. Den föranleddes av 

socialvårdskommittén som tillsattes år 1937 och som ledde arbetet med att granska 

socialförsäkringen och övriga socialpolitiska åtgärder, samordna socialvårdens grenar samt ompröva 

socialvårdsutgifternas fördelning mellan stat och kommun.13Kommittén kom fram till tre olika 

alternativ för hur pensionsreformen skulle se ut. Kortfattat bestod alternativ 1 av 200 kr i 

grundpension och tilläggspension efter inkomstprövning. Alternativ 2 bestod av 600 kr i 

grundpension och tilläggspension efter inkomstprövning. Alternativ 3 bestod av allmän ålderspension 

i sin helhet dvs. 1000 kr, utgående utan inkomstprövning. I samtliga alternativ ingick bostadstillägg 

efter prövning.14 En intressant debatt följde både i riksdagen och inom Socialdemokraterna, där 

bland annat socialminister Gustav Möller och finansminister Ernst Wigforss var oense om vilket 

alternativ som skulle förespråkas.15 Det alternativ som sedermera rekommenderades var det tredje. 

Detta klubbades igenom i riksdagen och därmed kan man säga att Socialdemokraterna vann en stor 

seger, eftersom de förespråkat en rejäl pension i tämligen många år. Inte minst var det viktigt för att 

människor inte skulle behöva anlita fattigvården för att överleva. Gustav Möller uttryckte det rentav 

så att det var ”en av de glädjerikaste dagar som jag haft i mitt liv”.16   

1946 infördes även änkepension som ett tillägg till det redan införda pensionssystemet, och det är ju 

framför allt änkepensionen som den här uppsatsen ska handla om. Det har hetat att 

Socialvårdskommittén anförde kvinnors nedsatta försörjningsförmåga och att gifta kvinnor ofta stod 

vid sidan av förvärvsarbetet som argument för änkepensionen. Därför behövdes en pension för 

                                                           
11

 S.k. husmoderssemester var något som det socialdemokratiska kvinnoförbundet var varma förespråkare av. 
För vidare läsning om övriga socialförsäkringsreformer, se förslagsvis Kerstin Abukhanfusa eller Urban 
Lundborg, 2001. Det är också viktigt att komma ihåg att pensionsreformen ska ses i ett sammanhang till, 
nämligen det faktum att freden efter andra världskriget kom året dessförinnan. Sverige, svenskarna och kanske 
inte minst Socialdemokraterna var ivriga att påbörja reformarbetet igen efter flera års osäkerhet och ovisshet. 
Se exempelvis Yvonne Hirdman, 1990, sid. 271-284. 
12

 Elmér, 1960. 
13

 Ibid. 
14

 Om tanken bakom socialvårdskommittén, se Wikberg, 1985, sid. 12-13. Om de slutliga pensionsalternativen, 
se Ibid, sid. 16. 
15

 Ibid, sid. 88-89. 
16

 Ibid, sid. 93. Om fattigvården, se Hirdman, 1990, sid. 220ff. Peter Baldwin har gjort en intressant tolkning av 
förloppet som ledde till pensionsreformen och menar att ursprungligen kommer reformförslagen från 
bönderna. Socialdemokraterna tvingades genomföra alternativ 3 av rösttaktiska skäl och menade i själva verket 
att man borde separera arbetarklassens intressen i lagförslaget. På samma sätt visar Baldwin att många andra 
reformer som byggde välfärdsstaten inte kan spåras till Socialdemokraterna med samma självklarhet som 
tidigare forskning visat. Se Baldwin, 1990, framför allt sid. 55-107. 



änkor, som i de flesta fall hade svårighet till försörjning efter sin makes frånfälle.17 Kerstin 

Abukhanfusa, som studerat socialförsäkringars tillkomst ur ett genusperspektiv, menar att till grund 

för beslutet om införande av änkepension låg en mängd antaganden från socialvårdskommittén om 

hur kvinnors och mäns situation såg ut i Sverige. Dessa antaganden, inte sällan gripna ur luften, 

menar Abukhanfusa, cementerade könsroller istället för att bidra till jämställdhet. Införandet av 

änkepension var nämligen inte det enda exemplet under tiden för Abukhanfusas studie. Varför 

änkepension infördes, men inte änklingspension, var således beroende av en given förförståelse av 

vad det innebar att vara man respektive kvinna. Reformen utökades med tiden och änkorna 

privilegierades i 1962 års pensionssystem, men både under 1950 och 1960-talen restes krav på 

änklingspensioner och saken uppmärksammandes också i diverse pensionsutredningar. 

Socialförsäkringskommittén resonerade år 1959 att eftersom änklingars inkomster var nästan 

dubbelt så höga som änkors i liknande situation, behövdes ingen änklingspension. År 1981 

avskaffades änkepensionen med motiveringen att behovet hade minskat. Kerstin Abukhanfusa tolkar 

oviljan att införa änklingspension och resonerandet kring änkepensionen som att förvärvsarbetet 

hyllades i teorin, men i praktiken härskade ideologiska motiv där man hade olika förväntningar på 

olika kön. Familjens huvudförsörjare ansågs vara mannen och detta fick konsekvenser i 

socialförsäkringssystemen.18 

Karin Wikberg har tolkat beslutet om änkepension som en tilläggsprodukt som kom med av bara 

farten. Wikberg har undersökt den tillsatta socialvårdskommittén19 som jobbade fram 

pensionsförslaget till nämnda lag. Wikbergs syfte är att försöka se vad som låg bakom beslutet och 

vilken syn medlemmarna i kommittén hade på äldre kvinnor. Hon vill också se vilka kvinnor som fick 

änkepension under det första år som lagen var i bruk och den sociala status som dessa kvinnor hade. 

Wikbergs slutsats blir att egentligen handlade inte frågan om änkepensionen i sig utan om 

ensamstående mödrar – ogifta eller änkor hade mindre betydelse. Det som kom att prägla beslutet 

var en traditionell syn på kvinnan och kvinnors roll, och frågan om mäns rätt att välja arbete eller 

barnavård togs överhuvudtaget inte upp i kommittén. Änkorna kom med av bara farten, enligt 

Wikberg, för att man inte kunde lämna dem utanför samhällets beskydd.20 

 

                                                           
17

 Abukhanfusa, 1987, sid.132-157.  
18

 Ibid. Ett standardverk som redogör för det svenska pensionssystemets tillkomst är Åke Elmérs bok 
Folkpensioneringen i Sverige. Den ger en bra helhetsbild av pensionssystemet och argumentationen kring 
detsamma, men behandlar endast ytligt änkepensionerna. Se Elmér, 1960. 
19

 Kommittén tillsattes år 1937 av Gustav Möller, som dock inte nämnde något om änkepensioner 
överhuvudtaget i sammanhanget. Se Wikberg, 1985. 
20

 Wikberg, 1985. En tredje tolkning till att änkepension infördes kommer från Anna Rosengren, som menar att 
det var ett skäl till att kunna införa invalidbidraget, samt att man inte skulle behöva sänka kvinnors 
pensionsålder. Se Rosengren, 2011, sid. 158. 



2.2 Om socialdemokraternas kultur, kvinnosyn och kvinnopolitik 

 

Inom socialdemokraterna har det genom åren frodats en patriarkal tradition, målad utifrån att den 

traditionelle arbetaren är en vit man. Rörelsens frontfigurer har i stort sett alltid varit män och 

hjältarna Hjalmar Branting, Per-Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme framställs som 

landsfäder. När Socialdemokraterna berättar sin historia är kvinnorna frånvarande, trots att 

kvinnoförbundet alltså har många år på nacken. Detta kan ses som ett utslag av de rådande 

hierarkierna inom partiet, samt idealet om den socialistiska hemmafrun.21 Det var först under 1980-

talet som partiet började uppmärksamma kvinnorna i högre utsträckning, ungefär parallellt med att 

forskningen började berätta den socialdemokratiska kvinnorörelsens historia.22 Partiets historia är 

dock skriven av män för män, och kulturen har varit hierarkisk och patriarkal. Gunnel Karlsson har 

skrivit sin avhandling om socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP, 

en ”her-story” om kvinnorna inom S.23 Karlsson utgår från en kvinnlig klarsyn om att sossekvinnorna 

varit medvetna om att de inte fått det utrymme som de velat ha och kämpat för. I boken skildras 

konflikter mellan kvinnoförbundet och moderpartiet, såsom meningsskiljaktigheterna i atomfrågan. 

Gunnel Karlsson menar att kvinnorna har behövt anpassa sig in i ett politiskt system som är uppbyggt 

av män och där den politiska människan per definition varit man. Frågor som rör kvinnor har 

betraktats som ”icke-frågor”. Männen rekryterades till partiet via fackföreningen och kvinnorna via 

relationer till män, menar Karlsson. Det uppkom en förväntan på att kvinnorna skulle sköta 

kvinnofrågorna såsom barn, familj, omsorg, fattigdom, sociala frågor och gärna vara en kaffekokande 

stödtrupp. Männen hade således tolkningsföreträde och kvinnorna underordnade sig detta. Gunnel 

Karlsson ser relationen mellan kvinnoförbundet och moderpartiet som ett genuskontrakt, för att 

använda Yvonne Hirdmans termer. Därför förekom också direkt motstånd vad gällde vallistor, och 

egentligen den enda kvinna som varit med på hög post var Olivia Nordgren. Först på 70-talet restes 

krav från kvinnoförbundet om kvotering på listorna, och Olof Palme gjorde kvinnofrågan till en 

partifråga när han tog över som partiledare.24  

Christina Carlsson går rentav längre än Gunnel Karlsson i sin avhandling Kvinnosyn och kvinnopolitik 

och menar att kvinnorna möter direkt och aktivt motstånd från herrarna i moderpartiet. 25Carlsson 

vill också skriva en herstory och utgår ifrån en gren av socialhistorien där kvinnor representeras som 

grupp, och där skrivandet går ut på att ge en annan bild av historien, en syntes om man så vill. 
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 Linderborg, 2001, sid. 370-373. Yvonne Hirdman har skrivit om det socialistiska hemmafruidealet, se Hirdman 
1992.  
22

 Ibid. 
23

 Karlsson, 1992. 
24

 Ibid. 
25

 Carlsson, 1986. 



Carlsson vill förena ett historiematerialistiskt perspektiv med ett feministiskt och frågar sig varför 

arbetarrörelsen övergav sina ursprungliga tankar om jämställdhet.26 I boken diskuteras SAP:s 

verklighetsuppfattning och dess ideologiska och teoretiska ställningstaganden som leder till praktisk 

politik. SAP:s utgångspunkt, menar Carlsson, är att kvinnor som män hade samma intressen och det 

var arbetarklassens väl och ve. Därför var de kvinnliga frågorna av underordnad betydelse och den 

kvinnliga rösträtten var därför ingenting att kämpa för och stånga sig blodig emot (Carlssons 

framställning behandlar SAP från 1871-1910). Detta var något som hängt med sedan partiet 

grundades och August Palms människosyn var att han förordade kvinnan i hemmet, eftersom det 

inte fanns kvinnofrågor utan enbart sociala frågor. En av Carlssons slutsatser är att SAP inte kunde 

fånga in kvinnorna eftersom den till sin form utgick ifrån det manliga perspektivet. Avhandlingen är 

väldigt intressant eftersom jag tror att detta synsätt som ligger till grund för hela det 

socialdemokratiska arbetarpartiet levde kvar i åtskilliga decennier efteråt, vilket även Åsa Linderborg 

och Gunnel Karlsson talar om. Den socialdemokratiska rörelsen är ju som bekant väldigt beroende av 

sin historia och sina tidiga företrädare och dess funktion/roll.27 

Även Kristina Lindholm och Malin Rönnblom beskriver svårigheter för kvinnor inom den 

socialdemokratiska kulturen28, men dessa avhandlingar återkommer jag till i mitt avsnitt om what´s 

the problem-teorin längre fram. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den socialdemokratiska kulturen och traditionen är starkt 

patriarkal och hierarkisk historiskt sett, och det är i detta sammanhang man bör se kvinnoförbundet 

och kvinnornas strävanden. 

 

3 Teori och syfte 

 

3.1 Genussystemet 

 

Yvonne Hirdman presenterade i slutet på 80-talet en systematiserande teori kallad genussystemet. 

Hirdman ville komplettera tidigare genusteorier genom att inordna begreppet i ett system, så att det 

skulle bli lättare att tala om underordning. Begreppet ”genus” ska förstås som ett större nätverk av 

föreställningar, förväntningar osv som tillsammans utgör grunden för ett mönsterskapande. De två i 

huvudsak stöttande pelarna som bär upp detta mönsterskapande är isärhållandets tabu; manligt och 

kvinnligt bör inte blandas, samt legitimeringen av mannen som norm och normskapare. 

Isärhållandets lag är något som enligt Hirdman finns överallt, i arbetsdelning mellan könen och 
                                                           
26

 Christina Carlsson hämtar mycket inspiration från vänsterfeminismens grand old lady Heidi Hartmann, men 
jag uppfattar det så att hon vill spetsa till det ytterligare i sin beskrivning. 
27

 Se exempelvis Linderborg, 2001. 
28

 Lindholm, 2007 och Rönnblom, 2008. 



mellan förförståelse av vad det innebär att vara man/kvinna. Är du man, gör du så vid den platsen vid 

det tillfället. Är du kvinna, gör du så vid den platsen vid det tillfället. Maktrelationen skapas vid 

isärhållandet – det som mannen gör värderas högre. Hirdmans tanke är att isärhållandets logik och 

mannen som normskapande upprätthålls och rekonstrueras av både män och kvinnor i ett s.k. 

genuskontrakt. Båda parter har en förståelse av vad det innebär att vara man/kvinna, vilken ärvs 

genom generationer, modern uppfostrar dottern, fadern uppfostrar sonen. Det finns tre olika nivåer 

av reproduktionsprocessen enligt Hirdman, och dessa är 1) kulturell överlagring (dvs. tankefigurerna, 

hur man tänker om genus) 2) social integration (olika samhälleliga institutioner och arbetsdelningen 

mellan könen) 3) socialisering (dvs. direkt inlärning, ”inte ska du gråta som är pojke”). En av 

fördelarna med Hirdmans teori är just att den inte är så bunden till de tidiga genusteorierna, och 

detta är också något som är typiskt för poststrukturalistiska kvinnoforskare, att man tänker bakom 

teorierna. Genussystemet kan med fördel användas som teoretisk ram på många områden i syfte att 

belysa kvinnors underordning och kanske ge förslag till lösningar på problemet. Hirdman själv 

föreslår ”hur ser de isärhållande logikerna ut inom det eller det området”, ”hur har isärhållandets 

logiker legitimerats”, ”vilka sociala, ekonomiska, kulturella och psykologiska faktorer är det som har 

underlättat isärhållandet” osv.29  

Att studera hur socialdemokraterna, socialvårdskommittén med dess ledamöter och s-kvinnorna 

argumenterade och resonerade i fråga om änkepensionerna utifrån Hirdmans teori om 

genussystemet, skulle alltså innebära att man koncentrerar sig på att hitta faktorer som visar på att 

isärhållandets logik upprätthålls och reproduceras av både kvinnor och män. Hur yttrar sig detta, 

vilka faktorer är det som underlättar, etc. Min tes är att det går att följa Yvonne Hirdmans tankar om 

att både män och kvinnor reproducerar genussystemet, såväl synligt som osynligt.  

 

3.2 Vad är problemet? 

 

Yvonne Hirdmans teori ska nu kompletteras med Carol Lee Bacchis ”what´s the problem”-teori. Lee 

Bacchis grundtes är att vad vi tänker om något också påverkar hur vi agerar kring saken, dvs. saker 

och ting tas alltid för självklart i en problemformulering och det får olika typer av konsekvenser. Det 

blir alltså en fokus på diskurser, således formas en tes av faktorer såsom språk, koncept och 

kategoriseringar. Om man anlägger ett what´s the problem-perspektiv i en politisk diskussion frågar 

man sig inte direkt vad som är problemet, utan vilka olika sorter av politiska rekommendationer som 

ger upphov till problemet. Pratar man exempelvis om porr, frågar man sig inte vad som är problemet 

med porr, utan vilken typ av problem som porr tenderar att bli utifrån diskurserna. Man öppnar 
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således vägar att se på diskussioner utifrån olika perspektiv. Om man analyserar exempelvis ett 

politiskt parti och hur man ser på en specifik fråga gäller alltså samma sak – att man pratar om 

problemrepresentation snarare än den politiska frågan.  

Lee Bacchi tänker sig att man tittar på detta utifrån olika steg. Hon tar upp exemplet aborter i den 

politiska debatten och visar sin tes utifrån detta. Vad tenderar problemet med aborter att vara i den 

kontexten? Vilka förutsättningar och antaganden existerar och vilka blir effekterna? Vad kan 

förändras och vad är omöjligt att förändra utifrån detta? Vem drar fördelar och vem drar 

nackdelarna? Vad är fortfarande oproblematiserat?  

Om man använder ett what´s the problem-perspektiv är det således rimligt att bygga sina 

antaganden och teser utifrån dessa frågeställningar, mer eller mindre. Lee Bacchi exemplifierar också 

i sin bok hur man skulle kunna göra och visar på traditionella förhållningssätt till politiska 

problemformuleringar, där hon istället vill separera lösningen från problemet och skapa ett 

diskurstänkande och en diskursanalys. Samhället genomsyras ju av åsikter som är i konflikt och i min 

uppsats blir alltså uppgiften att dekonstruera argumentation samt analysera de diskurser som ligger 

till grund för antaganden och resonemang kring änkepensionen. Lee Bacchi visar också att ett what´s 

the problem-perspektiv lyfter fram strukturer på ett lyckat sätt, bland annat när man ska analysera 

strukturell diskriminering, där det är svårt att se någon ansvarig. Genom diskursanalys och 

nedbrytande av strukturer blottläggs detta förtjänstfullt. Att komplettera Lee Bacchi med Yvonne 

Hirdman och vice versa tror jag blir ett bra grepp, då Hirdmans teori om genussystemet också 

handlar om att blottlägga dolda strukturer, fast det inte blir lika ingående.30 

Ett what´s the problem-perspektiv har anlagts av Kristina Lindholm, i hennes avhandling om SSU (det 

socialdemokratiska ungdomsförbundet) och diskussionerna om kvinnorepresentation i detsamma 

under åren 1970-2000.31 Lindholm analyserar kongresserna och argumentationen där, och vilka 

outtalade antaganden och värderingar som finns med i debatten. Lindholm fokuserar på begreppet 

diskursiv makt och makt att identifiera problemet och därmed också makt att komma med konkreta 

handlingsplaner för problemets lösning. Diskurser ser Lindholm som praktiker som påverkar 

människors liv och lyfter därmed också fram konsekvenser av vissa specifika diskurser. Hur kön 

representeras i förhållande till detta är Lindholms centrala fråga, och min frågeställning är väl snarare 

att undersöka isärhållandets logik och det manliga normskapandet i förhållande till diskurserna. 

Lindholms slutsats blir att kön konstrueras utifrån den socialdemokratiska traditionen (att se 

kapitalismen som den största fienden och att det mesta går att lösa med att arbetarna ges medel och 
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utrymme att förskaffa sig utbildning), och att kvinnor konstrueras som problematiska. Bacchis teori 

tillämpad visar också att politiska problem hela tiden genererar nya problem. 

Även Malin Rönnblom har använt sig av Lee Bacchis what´s the problem-teori, i sin avhandling om 

hur kvinnors organisering i Socialdemokraterna möter den etablerade politiken.32 Frågeställningen 

som behandlas är hur könsmaktsordningar framkommer i lokala kontexter när kvinnor genom att 

organisera sig i egna grupper försöker öka sitt inflytande. Studien behandlar tre kommuner i norra 

Sverige och fokuserar på relationen mellan organiseringen och etablissemanget. Nyckelbegrepp hos 

Rönnblom är biologisk och essentialistisk determinism, dvs. en ansats att beskriva motsatsbegrepp 

genom att fokusera på olikheter i villkor istället för väsen. Rönnblom önskar sätta problematiseringen 

i fokus, inte själva problemet. Detta görs genom att ifrågasätta hur det självklara har konstruerats. De 

dominerande diskurserna har alltid skapats i ett sammanhang och den territoriella kontexten blir 

således betydelsefull i Rönnbloms framställning. I mitt arbete blir det snarare socialdemokratiska 

arbetarpartiet och arbetarrörelsen som utgör kontexten (och kanske även den borgerliga 

kvinnorörelsen), men jag ser inget problem i att kontexten är föränderlig och att ställa ett diakront 

perspektiv i förhållande till detta. Rönnbloms slutsats blir att det är genom utestängningsprocedurer 

som diskurser kan vidmakthållas, och hon identifierar och utmejslar ett antal begränsningsprinciper 

och diskurser utifrån detta. Jämställdhetsdiskursen vilar på fem principer, nämligen biologisk olikhet, 

antal och komplettering, förminskning, frivillighet och samarbete samt arbetsmarknadsprinciper. En 

slutsats blir också att i Sverige samarbetar kvinnorörelser med den etablerade politiken och då är det 

tjänstemän och politiker som gör upp diskursen. I mitt arbete bör jag alltså söka identifiera 

socialdemokraternas motsvarande principer och se hur dessa smittar av sig på kvinnoförbundet.  

Men det är också rimligt att studera skiljelinjer utifrån kön och inte bara utifrån partitillhörighet. Zara 

Bersbo, som också använder Lee Bacchi, studerar i en artikel den gifta kvinnans ställning utifrån 1921 

års giftermålsbalk, och menar att man inte kan tala om gifta kvinnor som en enhetlig kategori utan 

att andra sociala faktorer spelade roll när beslutet diskuterades i kommittéarbetet. Bersbo menar att 

beslutet, som hyllats som ett avgörande reformbeslut i kampen för kvinnors lika rättigheter inte 

minst på det ekonomiska området, inte var så avgörande som det kan uppfattas. Kvinnans beroende 

av mannen på det psykologiska planet minskade eller försvann helt, men däremot stärktes den 

ekonomiska skillnaden i äktenskapet genom att kvinnan antogs och förväntades anta hemmafruns 

roll i arbetsfördelningen. Mannens roll var fortfarande försörjarens. I diskurserna antogs också den 

akademiska övre medelklasskvinnan i staden vara normen, och beslutet fick alltså konsekvenser för 

landsbygdens kvinnor och de allra fattigaste, vilka var tvungna att jobba och samtidigt förväntades ta 

hemmafruansvaret. Det är alltså viktigt att man inte ser kvinnor som en enhetlig kategori utan 
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påvisar skillnader.33Utifrån Lee Bacchi är det alltså oförenliga föreställningar om kön, civilstånd och 

klass som formar beslut och som ligger till grund för antaganden i utredningsarbeten. Zara Bersbo 

har också nyligen (2012) kommit med sin avhandling, där hon analyserar även 

kvinnoarbetskommittén på 1930-talet, samt särbeskattning och tanken om den jämlika och 

förvärvsarbetande modern. Avhandlingen visar, med hjälp av Lee Bacchis what´s the problem-teori, 

att ett erkännande av kvinnors formella rättigheter inte innebar att kvinnor förväntades förhålla sig 

till rättigheterna fullt ut såsom männen utan ekonomisk praxis styrde åt ett annat håll. Bersbo visar 

också hur begreppen klass och civilstånd var betydelsefulla faktorer och att hur problemen ramades 

in var helt avgörande för lagens konsekvenser.34 

Mina teoretiska utgångspunkter är alltså hämtade dels ifrån Yvonne Hirdman och genussystemet, 

och dels ifrån Carol Lee Bacchi. Genussystemet ligger till grund för mitt sätt att se på och inspireras 

av Carol Lee Bachis tankar om problemformulering. Jag tänker mig att Hirdman och Lee Bacchi 

mycket väl kan komplettera varandra och att konstruerandet av problem tar sin utgångspunkt i ett 

system där mannen och det manliga är norm och där det kvinnliga och manliga ska/bör hållas isär.  

Rent praktiskt är sökarljuset varken inställt på S-kvinnorna eller SAP till en början, utan utgår ifrån 

SOU 1945:46 och SOU 1934:18, två statliga utredningar om socialförsäkringar, från vilka förslagen 

och argumenteringen kring änkepensionen utgick och föddes fram. Utifrån utredningarna kommer 

jag att titta på socialvårdskommittén, dess enskilda ledamöter, S-kvinnorna och SAP, som aktörer i 

ett sammanhang där man diskuterar förutsättningar och antaganden kring ett problem. Jag kommer 

även att ha ett avsnitt där jag tar upp den borgerliga kvinnorörelsen, en annan intressant grupp som 

hade möjlighet att uttala sig om änkepensionen. Min utgångspunkt är hur som haver att det manliga 

uppvärderas och att detta får betydelse för hur både kvinnor och män resonerade och 

argumenterade, och att detta genomsyrar alla grupperingar oavsett kön eller klasstillhörighet. 

Exempel på frågeställningar som kan bära den här uppsatsen framåt är: Vad tenderar problemet med 

änkepensionen bli hos S-kvinnorna? SAP? Socialvårdskommittén och dess enskilda ledamöter? Vilka 

olika problemrepresentationer kan man skönja i diskurserna? Vad blir konsekvenserna och vad förblir 

oproblematiserat? Hur påverkas detta av genussystemet? 

 

 

 

                                                           
33

 Bersbo, 2011, sid. 163-190. 

 

34
 Bersbo, 2012. Det var framför allt de kroppsarbetande kvinnorna som kom att bli problemet, och genom att 

peka ut och problematisera vissa sorters kvinnor och göra dessa till ett socialt problem, förhöll man sig till 
lagtexten på ett visst sätt, se sid. 177ff. 



4 Metod och material 

 

När jag tänker mig studera det socialdemokratiska kvinnoförbundet och deras respektive andra 

parters förhållande till änkepensionen, är det framför allt två arkiv och dess handlingar som ligger i 

intresset. För det första är det Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, det äldsta 

arbetarrörelsebibliotek i världen, som grundades redan 1902, vilket rymmer bland annat S-

kvinnornas egen tidning Morgonbris samt protokoll och diskussioner från kongresser. Dessa 

dokument tror jag är till stor nytta i mitt arbete och jag tittar på samtliga nummer av Morgonbris och 

samtliga kongressprotokoll som står till buds. När jag har varit på detta arkiv har jag läst Morgonbris 

från 1924 och framåt, de tidigare numren finns numera digitaliserade på nationellt bibliotek för 

genusforskning i Göteborg, och söks enkelt fram via databasen KVINNSAM.35 Morgonbris från 1910-

1924 har jag alltså läst hemma vid min dator. Via KVINNSAM har jag även studerat tidningarna 

Hertha och Dagny, i vilka man kan få en bild av den borgerliga kvinnorörelsen och hur de 

argumenterade.  

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek tillhandahåller även kvinnoförbundets kongressprotokoll i nio 

volymer från 1909-1956, vilka jag alltså också har gått igenom och studerat, med fokus på de 

kongresser som ligger inom ramen för min uppsats. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek innehåller 

även Socialdemokraternas kongressprotokoll, varav jag har lånat och gått igenom de som härrör från 

åren 1920-1946 (jag återkommer till och motiverar avgränsningarna nedan). Arbetarrörelsen har 

varit väldigt flitig i dokumenterandet av sin egen historia och även ABF och Arbetarnas 

Kulturhistoriska Sällskap finns, men detta har jag valt att inte gå in på närmare.36 

När det gäller handlingar angående änkepensionen och socialvårdskommitténs arbete, finns dessa 

bevarade på Riksarkivet i Stockholm. Riksarkivet kan vara en snårig djungel att tränga in i för den 

oinvigde och därför finns en förträfflig bok tillhanda, nämligen Riksarkivets beståndsöversikt. Del 3. 

Kommittéarkiv.37Det finns åtta volymer utgivna med översikter för arkivhandlingar som finns på 

Riksarkivet och del 3 behandlar olika kommittéers arbeten. Änkepensionen var ju resultatet av en 

socialvårdskommittés (som tillsattes 1937) arbeten och antaganden, och den reviderades sedermera 

av socialförsäkringskommittén 1958. Dessa kommittéers arbeten kan man alltså följa i protokoll, 

betänkanden, utskick, skrivelser, remissvar, m.m., och bara man vet var man ska leta så kan detta 

vara en riktig guldgruva om man vill veta hur olika grupper positionerade sig i frågan om 

änkepensionen. När man kvitterar ut socialvårdskommitténs arkiv på Riksarkivet får man oändligt 

många volymer som är sorterade efter innehåll, inte exempelvis från år till år. Därför har jag plöjt 
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igenom alla arkiv för att se vilka volymer jag ska arbeta mer med. Volym A1-A3 har Karin Wikberg 

arbetat med i sin uppsats och dessa består av protokoll och koncept. Wikbergs metod är att i första 

hand studera handskrivna anteckningsböcker från socialvårdskommittén. Det fanns ingen anledning 

för mig att läsa dessa böcker, dels eftersom Wikberg redan gjort det och dokumenterat omsorgsfullt, 

och dels för att jag befunnit mig delvis i tidsnöd när jag jobbat med arkiven eftersom jag bor i Nässjö 

och därtill jobbar heltid, och därför inte kan avsätta mer än en heldag åt detta. När jag befunnit mig 

på arkiven har jag således främst fokuserat på att scanna av material, kopiera och anteckna, för att 

senare såvra och gallra hemma. När jag senare gått igenom volymerna har jag noterat att det finns 

en hel del material som jag får med men som inte Wikberg fått med, och de protokoll som Wikberg 

dokumenterat finns oftast bevarat även i de volymer jag jobbat med (förutom i Wikbergs 

framställning). Jag är tämligen säker på att jag inte har missat något av värde, även om man givetvis 

inte kan vara helt säker.  

De volymer som jag använt är framför allt volym 3, som omfattar diskussions-PM och en del 

renskrivna protokoll från kommitténs möten. Här har jag fått en bra bild av hur argumentationen och 

diskussionen har löpt genom åren. Volym 6, 8, 11 och 12 innehåller inkomna skrivelser, mest från 

kungliga majestätet och socialdepartementet, vilka har varit till stor hjälp. Det mesta i dessa volymer 

är dock brev och kallelser av mindre betydande art, och när man sitter och går igenom volymerna får 

man beväpna sig med stort tålamod. Jag har även gått igenom volym 4 och 5, som omfattar utgående 

skrivelser från socialvårdskommittén, men dessa har faktiskt inte gett någonting av värde.  

Utöver detta har jag tittat på socialförsäkringskommitténs (1958) arkiv, vilket är betydligt mindre i 

omfång och som har innehållit en hel del intressant material. Här är det volym 1 som jag har använt 

mig av.  

Utöver arkiven förlitar jag mig på tidigare forskning, översiktsarbeten över socialdemokratin, 

folkhemsepoken och 1900-talets sociala berättelse. När jag funderar över avgränsningar så tänker jag 

mig att det är socialdemokraterna som jag vill lägga främst fokus på och inte de borgerliga partierna, 

eftersom socialdemokraterna var det statsbärande partiet under den här tiden. Jag tänker mig inte 

heller skriva om varje enskilt år under den här perioden, utan nöja mig med att göra nedslag under 

de år som diskussionen var som livligast, och i mina antaganden tänker jag mig att det var från år 

1935-1948 med undantag för krigsåren då arbetet med folkhemmet fick stå tillbaka.38Även under 

början av 1920-talet var diskussionen förekommande bland annat i tidningen Morgonbris, eftersom 

andra länder såsom vårt västra grannland Norge, införde den s.k. morspensjonen då. Även Australien 

gick i bräschen för detta tänkande, vilket inspirerade S-kvinnorna.39 
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Studien ämnar jag göra genom ett diakront perspektiv, dvs. jag undersöker och analyserar 

argumentation under en längre tid, nämligen perioden 1920-1948. Under hela denna period 

diskuterades änkepensionen, inte bara fram till att den infördes utan också efteråt, i syfte att 

förändra och förbättra den. Jag kommer också att ha en bakgrundsdiskussion i anslutning till 1913 års 

pensionslag, vilket är motiverat för att förstå kommittéernas arbete under 1930-talet. Fördelen med 

ett diakront perspektiv är att man ser förändringar över tid istället för att rikta strålkastaren mot en 

specifik kongress eller ett givet årtal. Jag tänker mig att argumentationen och besluten definitivt inte 

varit av statisk karaktär.  

 

5 Resultat 

 

5.1 Historisk bakgrund 

 

5.1.1 Socialvårdskommitténs sammansättning och syfte 

 

Socialminister Gustav Möller var den som drog upp riktlinjerna för socialvårdskommitténs arbete i ett 

anförande till statsrådsprotokollet. Man kan delvis säga att Gustav Möller slår an tonen och börjar 

definiera problemet, eftersom mycket av det som Möller tar upp i sin problembeskrivning kvarstår i 

fokus under hela kommitténs arbete. Gustav Möller säger i sitt anförande att han: 

 

”delar riksdagens uppfattning, att en allmän översyn av socialvården, däri inräknat fattigvården, bör äga rum. 

Denna översyn kan emellertid icke begränsas till att avse endast nyssnämnda åtgärder för skapande av 

enhetlighet. Den bör även upptaga till granskning socialvårdens materiella innehåll. Vid den allmänna översyn, 

som jag sålunda förordar, möter fyra huvuduppgifter, 1) revision av fattigvårdslagen, vilken revision i vissa 

delar kan antagas komma att beröra även barnavårdslagen, 2) granskning av lagstiftning rörande såväl 

socialförsäkringen som övriga socialpolitiska stödåtgärder, framför allt ur synpunkten av dess effektivitet och 

tillräcklighet, 3) samordnande i görlig mån av socialvårdens olika grenar samt 4) omprövning av 

socialvårdsutgifternas fördelning mellan stat och kommun. Granskningen av socialförsäkringen bör avse att 

utröna, både huruvida den bör underkastas förändringar i syfte att bättre tillgodose föreliggande uppgifter och 

huruvida densamma lämpligen kan utvidgas till att avse även andra behov än för närvarande är fallet. 

Övervägas bör exempelvis om icke sjukkasseväsendet kan omläggas eller utvecklas på sådant sätt att 

invalidunderstödsverksamheten låter sig däri naturligen inordnas. Beträffande övriga statliga socialpolitiska 

åtgärder bör undersökas dels huruvida understödsbeloppen och de för dessas åtnjutande gällande 



förutsättningarna äro rättvist och rimligt avvägda, dels ock huruvida hjälpformer av denna typ lämpligen kunna 

utsträckas till att omfatta grupper, vilka nu äro därifrån uteslutna”.
40

 

 

Detta var alltså de direktiv som socialvårdskommittén hade att jobba med från år 1937, då gruppen 

tillsattes. Kommitténs arbete ledde fram till ett förslag om ny folkpensionering 1945, vilken 

bearbetades, reviderades och omarbetades i olika omgångar och som låg färdig för presentation och 

lagstiftning 1946, och började gälla den 1 januari 1948. Syftet med socialvårdskommittén var alltså 

att man skulle granska, samordna, ompröva och revidera lagen om folkpensioner, och lagen skulle i 

slutändan underlätta samordning av samhällets hjälpinstanser.41 Socialvårdskommitténs ordförande 

hette Bernhard Eriksson, före detta socialdemokratiskt statsråd och järnarbetare vid Grängesbergs 

gruvbolag. Dessutom var det Ernst Gustaf Bexelius från socialstyrelsen, där han tidigare varit 

generaldirektör. Han var sakkunnig i arbetslöshetsförsäkringsfrågan tidigare, och internationellt 

politiskt kunnig. Seth Anders Alarik Hagård tillhörde högerpartiet, suppleant i lagutskottet. Karl Johan 

Höjer från Visby var nuvarande generaldirektör i socialstyrelsen och medarbetare i svenska 

fattigvårds- och barnavårdsförbundet. Bertil Ohlin representerade också liberalerna, och hade en 

lång erfarenhet av att sitta med i olika utredningar och kommittéer. Ohlin efterträddes av John 

Martin Skoglund från bondeförbundet, 1938, alltså bara efter ett år. Otto Albert Wallén tillhörde 

även han bondeförbundet, och Emil Olsson var socialdemokrat från Malmö. Otto Robert Wangson 

var fattigvårdsdirektör och tidigare sakkunnig i folkpensionsutredningen. Axel Ivar Emanuel 

Österström var liberal, men avled 1943 och efterträddes då av John Lennart Hartman, tillhörande 

samma parti. Enda kvinnan i kommittén var Olivia Nordgren från Trelleborg, medlem i styrelsen av 

Arnie arbetarhem för kvinnor och nämnd på flera ställen tidigare i denna uppsats. Som sakkunniga 

anlitades Anders Josef Östlind, Manne Ferdinand Parenius, O. E. Tegendal och Håkan Wickbom. Sten 

Wahlund bistod kommittén med att utarbeta en befolkningsprognos, och Gerdt Brundin utförde ett 

kostnadsförslag om änkepensioner åt kommittén.42 Socialvårdskommittén sammanträdde cirka tjugo 

gånger per år med början i februari 1938.43 

Det första socialvårdskommittén önskade göra var att ge en problembeskrivning och sätta in Sverige i 

ett sammanhang. Därför beskriver man hur den dåvarande (1937) folkpensioneringen i landet var 

uppbyggd. Principen var att lagen om folkpensioneringen byggde på skyldighet för varje svensk 

medborgare att erlägga pensionsavgifter. För att få pension måste man alltså ha betalat in en avgift 

tidigare under livet, och detta gjorde man från att man fyllt 18 år tills man fyllt 67, och den utgjorde 6 

kronor om året eller en procent av det taxerade beloppet om man tjänade mer än 600 kr per år. Om 
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två makar båda var ute i arbetslivet så räknades deras pensionsavgifter samman och delades på 

hälften åt vardera. Det fanns också ett system med dyrorter, där man beräknade dyrortstillägget 

utifrån hur givet dyrt det var att bo på en viss ort. Förutom grundpensionen utgick tilläggspension för 

de som hade inkomst vilken understeg en viss gällande gräns. Det fanns också, som vi ska ägna större 

uppmärksamhet åt senare, en invalidersättning, som man kunde kvittera ut om man blev 

förtidspensionerad (för att använda nutida termer). Invalidersättningen motsvarade 

tilläggspensionen. Pension kunde man alltså kvittera ut om man var för gammal för arbete, eller 

invalidiserad. 44Pensionssystemet som socialvårdskommittén beskrev det hade tillkommit 1913 och 

reviderats betänkligt 1934. Kortfattat gick 1913 års lag ut på att man betalade in premier, och som 

pension fick man tillbaka en viss procent på detta. Det fanns ett tillägg som kunde utbetalas, men 

detta gav mer åt manliga löntagare än kvinnliga och gifta kvinnor som ej var förvärvsarbetande och 

som blev änkor, förlorade större delen av det sociala skyddet inför ålderdomen. Kvinnor förlorade 

stort på genomförandet av detta pensionssystem gentemot männen, och trots starka protester från 

kvinnor runt om i landet genomdrevs denna lag.45  

Den statliga utredning som tillsattes 1928 och som reviderade lagen 1934 hade fått som direktiv att 

utvidga pensionsförsäkringen så att pensionstillägget för barn kunde omfatta även änkor, så att 

änkorna även utan fattigvårdsförsörjningen kunde få reda sig själva. Detta hade varit på tal tidigare 

men inte genomförts. Syftet med den statliga utredningen blev att se om pensionssystemet fyllde sitt 

syfte och verkligen kom de till hjälp som var i störst behov. Kostnaderna skulle undersökas, om 

arbetsgivarna skulle vara med och betala för arbetstagarnas pensioner, samt att förhållandet mellan 

stat och kommun skulle analyseras i relation till kostnaderna. Riksdagen ville också få prövat om 

pensionerna skulle betalas via fondering via skattemedel eller på något annat sätt. 1928 års 

kommitté arbetade utifrån principen att det måste finnas en värdigare försörjningsform än 

fattigvården för de äldre och att 1913 års pensionsförsäkring förutsatte en stark ekonomi som 

fonderingen kunde växa i, och när första världskriget kom och lade band på ekonomin blev denna 

form osäker. Näringslivet var den grund som såväl pensionsförsäkringen som all annan social 

hjälpverksamhet med nödvändighet måste vila, ansåg man. När kommittén sedan arbetade fram 

revideringsförslaget, prioriterade man det som var mest behjärtansvärt och bibehöll pensionsåldern 

eftersom en sänkning skulle bli för dyr. Man införde ett grundbelopp på 100 kr och beräknade 

avgiftspensionen lägre för kvinnor än för män, med motiveringen att kvinnor i allmänhet skulle bli 

invalider vid betydligt yngre år än männen och dels levde längre räknat på medellivslängd.  
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Socialförsäkringskommittén höll inte med om alla antaganden som ålderdomsförsäkrings-kommittén 

vid den tiden hade, utan menade bland annat att medellivslängden var varierande.46 

Kommittén ville också sätta Sverige i en omvärldsanalys och titta på hur andra länder i Europa och 

världen agerat vad gäller pensionssystemet. Man konstaterade att åtskilliga länder hade infört 

folkpension och att Tyskland var det första land som införde obligatorisk folkpensionering för 

lönearbetare, men att Sverige var det första land som införde en allmän folkpensionering. 

Kommittén ger en jämförelse med ett antal olika länder, Danmark, Norge, Frankrike, Nya Zeeland, 

Sovjetunionen och Storbritannien. Jämförelserna i sin tur ger en bra bild av hur dessa länder har 

byggt upp sin folkpensionering i allmänhet, och på det stora hela fick det väl ses som en 

inspirationskälla för socialvårdskommitténs arbete i Sverige. I synnerhet Storbritannien verkade vara 

ett gott föredöme för kommittén, som ägnar en hel del utrymme åt att beskriva pensionssystemet 

där (och det är intressant inte minst eftersom änkepensionen dyker upp för första gången i 

betänkandet). Sir William Beveridge framlade i England en socialförsäkringsrapport som den brittiska 

regeringen utgått ifrån och skapat flera socialförsäkringsreformer utifrån. Befolkningen var utifrån 

detta indelad i sex olika klasser; löntagare, självständiga yrkesutövare, husmödrar, icke 

yrkesverksamma vuxna, barn, och personer över arbetsför ålder. Löntagare, självständiga 

yrkesutövare samt icke yrkesverksamma vuxna erlade avgift till pensionssystemet, de förstnämnda 

till viss del av arbetsgivaren. Här sätter som sagt också kommittén in änkepensionen i ett 

sammanhang. I Storbritannien fick en änka (innan reformerna genomförts) pension tills hon fyller 70, 

och den var beroende av att maken var försäkrad vid sitt frånfälle. Förutom änkepensionen fick 

änkan barntillägg där det var berättigat. Den brittiska regeringen menade att systemet med 

änkepension var orättvist, skriver den svenska socialvårdskommittén, eftersom pensionen existerar 

oavsett hur ung änkan är när hon blir änka och oavsett om hon har minderåriga barn. Engelsmännen 

ville höja veckobeloppen (dessa var på 10 shillings i veckan) till ”relativt höga belopp” för att hjälpa 

en änka under en period av ekonomisk anpassning, införa särskild hjälp till änkor med minderåriga 

barn, samt införa en pension med samma belopp som ålderspensionen till änka som hela livet tjänat 

barnen och hemmet och uppnått en ålder då hon orimligen kunde ta arbete. Den brittiska regeringen 

föreslog därför änkeunderstöd om 36 shillings i veckan som kunde utgå de första 13 veckorna efter 

makens död, samt för änka till make som inte kvalificerat sig för ålderspension. Dessutom ville man 

ha målsmansunderstöd på 24 shillings i veckan till änkor som har familj med minderåriga barn samt 

änkepension på 20 shillings i veckan till änka som är 50 år och äldre samt oberättigad till 

målsmansunderstödet.47 
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5.1.2 Situationen för SAP och kvinnoförbunden – lite bakgrund 

 

För den socialdemokratiska kvinnorörelsen, liksom för den borgerligt liberala och de flesta andra 

sammanslutningar av kvinnor, var det rösträtten som var i fokus för arbetet och kraftsamlingarna. 

Detta ser man också spår av i de kvinnotidningar som fanns vid den här tiden (1920-1948), såsom 

både Dagny, Hertha och tidningen Morgonbris. Diskussionen om änkors ställning i samhället finns 

dock i Morgonbris på några ställen, inte sällan kopplat till situationen för ensamstående kvinnor 

generellt och kanske i synnerhet för deras barn.48 1919/1920 väcktes en motion i riksdagen av A. 

Olsson från Morastrand om att en utredning skulle tillsättas om hur ekonomiska medel utan 

fattigvårdsunderstöd ska kunna beredas änkor med barn. A. Olsson argumenterar att kvinnor ”ryckas 

från sin egentliga uppgift, från hemmets vård och barnens uppfostran och kastas helt ut i 

förvärvsarbetet”. Anna Söderberg anser att kvinnorna bör vara motionären evigt tacksam emedan 

han tar upp frågan och att hemmets bestånd och barnens framtid skulle tryggas med en 

änkepension.49I övrigt hade inte frågan diskuterats något nämnvärt innan 1920. 

Efter freden och efter rösträtten var det många som tänkte sig att kvinnor skulle få ett ökat utrymme, 

efter det demokratiska genombrottet och i och med att man tänkte sig att världsfreden tjänade på 

att kvinnor fick rösträtt. Det var dock en kvinnorörelse utan självförtroende, menar Kjell Östberg. Den 

liberala uppfattningen var att kvinnorna hade samma rättighet som männen, men som man såg på 

feminism på den tiden så handlade det snarare om att lyfta fram kvinnornas specifika områden och 

sfärer, snarare än att hävda likheter. Sådana områden var familjepolitik, bostadsfrågor och 

välfärdsfrågor, man kan tala om en välfärdsfeminism.50 Männen såg det inte sällan så att kvinnorna 

inte förstod politik, inte minst de socialdemokratiska tidningarna uttrycker detta i sina rubriker 

angående kvinnor som demonstrerar för brödförsörjningen ibland annat Hudiksvall, Örebro och 

Norrköping. Kvinnorna beskrivs som hysteriska och besinningslösa, och stora avståndstaganden görs 

gentemot kvinnornas excesser och nidingsdåd.51 Inom högerförbundet såg man med skepsis mot 

bildandet av kvinnoförbund eftersom man var rädd för att högerns kvinnor kunde påverkas av 
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vänsterkvinnorna. Även bondeförbundet var skeptiskt mot kvinnoförbund. Liberalerna hade dock sin 

kvinnoförening, föreningen frisinnade kvinnor. Detta var ett aktivt förbund med ett växande 

medlemsantal, men kvinnorna hade ytterst få möjligheter att påverka politiken praktiskt. Kjell 

Östberg menar att männen i politiken skapade en bild av kvinnan som en icke-politisk varelse, och 

diskuterar de mekanismer som höll bilden levande. Kvinnan sades sakna intresse för politik, hon är 

omogen, okunnig, intrigant och skvallrande. Östberg menar att det råder tvärpolitisk enhet kring 

detta och att bilden som skapades även accepterades av kvinnorna själva.52 Östberg beskriver 

kortfattat en kultur av effektiv särorganisering, för att tala med Yvonne Hirdmans terminologi, men 

att det faktiskt kan ha varit så att kvinnorna vann på detta.53 

 

5.2 Änkepensionen och problemrepresentationen 1920-1948 

 

5.2.1 Socialvårdskommittén 

 

Principen när socialvårdskommittén arbetade fram sitt lagförslag var att hjälp från det allmänna inte 

skulle vara nödvändigt annat än i undantagsfall, alltså ville man ha ett socialförsäkringssystem som 

fångade upp samtliga människor i det svenska samhället. Ambitionen var alltså i princip samma som 

ålderdomsförsäkringskommissionens, men med ett helt annat direktiv och andra förutsättningar.  

Ett av de viktigaste skälen till att man ville se över pensionsförsäkringen var att fattigvården inte 

hade fungerat utan snarare hade varit förödmjukande och otillräcklig för medborgarna. Jag 

identifierar detta tämligen omgående som en problemrepresentation, eftersom det till och med 

uttrycks så tydligt i socialministerns direktiv och bärs med i alla instanser därefter, som vi ska se. 

Fattigvården, som människor helst av allt ville ha så lite som möjligt med att göra, är behandlad bland 

annat av Christina Gerger.54 Hon studerar fattigdom och fattigvård utifrån ett lokalt perspektiv, 

Locknevi socken i Kalmar län. Gerger identifierar flera gemensamma drag i den europeiska 

fattigvården, såsom förbud mot tiggeri, arbetsplikt, tukthus, flyttningsförbud och kanske framför allt 

betydande, den s.k. hemortsrätten, som innebar att en person inte fick röra sig över sockengränsen 

för sin överlevnad utan var tvungen att leva och verka inom sin hemort. Gerger beskriver hur 

fattigdomen växer fram i Sverige och mäter fattigdomen utifrån skattebefrielse.55Det som socknen 
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gemensamt hade att ordna med var fattigkassan, en gemensam fond som man kunde låna pengar ur. 

Den mest utblottade kunde förlita sig till fattigstugan (jag återkommer senare till en vidare 

utläggning av fattigstugan och dess betydelse för människor).56Gerger visar att de fattiga i Locknevi i 

stor utsträckning var kvinnor, framför allt änkor. I fattigstugan bodde gamla människor, samt 

ensamstående mödrar, handikappade och mentalt sjuka liksom tidigare kriminella och missbrukare. 

Fattigdomsrisken var störst för äldre, inhyses och änkor, vilket betydde att flertalet av de som fick 

plats på fattigstugorna var änkor.57 

Namnet fattigstuga togs bort och ändrades till ålderdomshem ganska snart in på 1900-talet, men 

betydelsen av fattigstugan levde kvar, och inte minst pekar Gerger på att fattigdom genererade 

fattigdom, ett synsätt som socialdemokraterna säkerligen ville bryta till varje pris.58   

Fattigvården hade ansvaret för änkor och ensamstående kvinnor som inte kunde tas i arbetets 

tjänst.59 Den omtalade fattigstugan hade under seklets första årtionde terminologiskt ersatts med 

begreppet ålderdomshem, men mycket av mytbildningen kring fattigstugan levde sannolikt kvar 

under flera decennier och bidrog till fattigstugeskräcken60 bland de som levde på samhällets 

marginaler. Verkligheten var emellertid kanske inte så dyster som man kan tänka sig, bland annat 

eftersom det faktiskt kunde kosta något att flytta in på fattigstugan. Exempelvis kunde en utblottad 

änka och en änkeman i Locknevi socken vara intresserade av en plats på fattigstugan, varvid platsen 

gick till änkemannen på grund av att han var delägare i ett dödsbo efter en avliden dotter och därför 

kunde ha med sig något i boet till fattigstugan.61 

Erläggande av pensionsavgift var i det nya förslaget inte längre en förutsättning för att få pension, 

och på så vis hade man också sluppit undan förordningen om invaliditetsstöd, något som också 

Gustav Möller tryckte på särskilt i sitt anförande om riktlinjerna för kommitténs arbete. Det 

föreliggande lagförslaget täckte enligt kommittén upp såväl invalider som kvinnor som vid relativt 

hög ålder blev änkor utan att vara berättigade till pension. Pensionsåldern bibehölls till 67 år, trots 
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att kommittén övervägde en sänkning av pensionsåldern för kvinnor med tre eller fem år. Detta 

skulle dock ha blivit för dyrt, ansåg man.  

Änkepensionen kom den till del som var över 55 år och som hade varit gift med sin man i minst 10 år. 

Änkepensionens storlek motsvarade tilläggspensionerna/invaliditetsstödet. Yngre änkor som hade 

barn, hade behov av försörjningshjälp och fick då försörjningsbidrag, men detta bidrag hade inte 

kommittén utarbetat färdigt utan avsikten var att bordlägga det till dess att man ämnade se över 

barnbidragslagen. Kommitténs arbete mynnade ut i tre alternativa lagförslag, som vi har sett ovan, 

och som gick ut på 1) 200 kr i grundpension + tilläggspension om man inte tjänade för mycket 2) 600 

kr i grundpension och tilläggspension som nedsattes med 400 kr 3) en icke inkomstprövad pension 

som utgick till alla. Om mannen blev pensionär men inte hustrun, kunde mannen få s.k. hustrutillägg, 

som kompenserade för den pension som hustrun skulle ha fått om hon varit invalid eller fått 

tilläggspension. Detta hustrutillägg kunde bara utgå om hustrun fyllt 60 år och om makarna varit gifta 

i minst 10 år.62  

Kommissionen anförde som skäl till varför folkpensioneringen skulle revideras att det genom åren 

inkommit många motioner och interpellationer i riksdagen, som tagit upp pensionssystemets 

otillräcklighet. Pensionärer ska kunna leva på sina pengar utan att behöva anlita fattigvården, är ett 

allvarligt argument som återkommit. Även dyrortsgraderingen mötte kritik, främst eftersom 

prisutvecklingen på landsbygden gjorde gällande att levnadsförhållandena utjämnats och ett 

dyrortssystem inte behövdes. Socialvårdskommittén gjorde dock i sitt lagförslag undantag för 

boendekostnaderna som fortfarande mötte stora skillnader regionalt. Man pratade också en hel del 

om hustrutillägget eftersom det kunde dyka upp orättvisor när man betalade ut pensioner till makar i 

förhållande till ensamstående pensionärer. Kommittén skriver att införandet av hustrutillägg gjort att 

införandet av änkepension ifrågasatts, men att kommittén har velat ha med änkepensionen ändå.63 

När kommittén tittade på folkpensioneringens omfattning, diskuterade man nämligen vilka 

kategorier av hjälpbehövande som skulle omfattas av pensioneringen, och en av utgångspunkterna 

för kommittén var ju att det skulle vara så brett spektra som möjligt. Därför tittade kommittén på 

flera grenar av socialförsäkringen och hamnade då bland annat på änkepensionen, liksom barnbidrag 

och situationen för de personer som vårdades på anstalt. Att invalidförsäkringen skulle vara 

sammanflätad med ålderspensioneringen menade kommittén var ett bra förslag. Forskning hade 

nämligen utförts angående invalider och pensionsutbetalningar, och man menade i utredningarna att 

det var svårt att ge förtidspension/invalidersättning rättvist eftersom man inte kände till olika 

sjukdomsbilder och arbetsförmågor – det var ju frågan om flera olika individer där alla fall såg olika 
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ut, och generella riktlinjer blev således missvisande, menade kommittén. Kommittén mottog också 

ett yttrande angående invaliditetsprövningen inom folkpensioneringen.  

Socialvårdskommittén föreslog att alla svenska medborgare över 16 år skulle vara anslutna till en 

sjukkassa och sjukförsäkrade därvidlag. Gift kvinna skulle inte vara sjukkassemedlem om hennes man 

var det, men hon skulle vara sjukkasseförsäkrad i egenskap av familjemedlem (om hon inte tjänade 

mer än 900 kr/år). Personer som vårdades på sjukanstalt skulle också undantagas sjukkassorna. 

Änkor blev på detta sätt utförsäkrade när mannen avled. De som skrev yttrandet till 

socialvårdskommittén undersökte pensionsansökningar från invalider och fann att i 

undersökningsmaterialet var 57 % kvinnor och 43 % män. I åldrarna 60-66 år hade 98 av 217 

ansökande kvinnor varit änkor som alltså ansökt om invalidpension. Herrarna fann att 

invalidprövningen var tämligen mild mot kvinnor, samtidigt var det inte anmärkningsvärt, menade 

man, att kvinnor sökte pension samtidigt som mannen gick i pension. Det är mannens 

pensionsinträde som föranleder även kvinnan att ansöka om pension, även om hon sedan länge varit 

arbetsoförmögen, menar utredarna. Utredarna fann att invalidprövningen borde rymmas under 

folkpensioneringen.64 

Ett system där invalidpensionen var sammanflätad med ålderspensionen var därför lättare och mer 

rättvisgörande, ansåg man. Inför man änkepension, menade kommittén, blir det ett bra sätt att 

underlätta för att ta bort invalidbidraget. Tidigare kunde kvinnor som blivit änkor vid relativt hög 

ålder och andra äldre personer, samt äldre hustrur som enbart sysselsatt sig med hushållsarbete, 

söka en mildare form av invalidbidrag, men genom änkepension tar man bort denna möjlighet och 

invalidbidraget får helt ingå i pensionssystemet istället, tyckte kommittén. 

Jag identifierar nu diskursen om invalidbidraget som en problemrepresentation, dvs något som 

socialvårdskommittén diskuterar istället för änkepensionen och som bakomliggande faktor utifrån 

antaganden och föreställningar. Om man, med Carol LeeBacchis teori, försöker ge sig på att 

identifiera antaganden som kommittén gör, skulle ett antagande kunna vara att när man nämner 

änkor i samma resonemang som invalidbidraget, barnbidrag och personer som vårdas på anstalt, ser 

man änkorna mer som ett socialt problem än en tillgång. Änkans ställning i samhället var förvisso 

högre än den skilda eller ogifta kvinnans, men sett i detta sammanhang pekar man snarare ut änkor 

som ett socialt problem, vilket kan jämföras med de resultat som Zara Bersbo har gjort i sin 

avhandling, där de kroppsarbetande kvinnorna diskuteras.65Konsekvensen blir att man förhåller sig 

till lagförslaget på ett visst sätt, och antagandet här blir att hustrun inte är ute på arbetsmarknaden 

och likställs mer eller mindre med invaliden som är oförmögen till arbete. Man kan fråga sig varför 
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kommittén inte inlemmade även änkepensionen i det allmänna pensionssystemet när man gjorde 

det med invalidbidraget, i synnerhet om det nu rörde sig om samma summa pengar och det var så 

viktigt att få bort just invalidbidraget. Kommittén gör sina antaganden utifrån forskning på invalider 

och ansökningar om invalidbidrag, och med all sannolikhet så har nämnda forskning utgått från 

bilden av det manligt starka, mannen vill inte hamna i socialhjälpen på grund av nämnda 

föreställning.66  

Kommittén anförde också pensionsåldern som ett argument för införande av änkepension, istället 

för att sänka pensionsåldern med 3 eller 5 år så minskades behovet av sänkt pensionsålder avsevärt 

när man införde änkepensionering samt höjning av pensionsberättigad mans pension då kvinnan 

uppnått 60 års ålder – alltså hustrutillägget. Kvinnans uteblivna lägre pensionsålder motiveras alltså 

dels med änkepensionen och dels med hustrutillägget, som alltså emellertid tillfaller mannen. Andra 

skäl är att förvärvningsmöjligheterna torde blivit större i våra dagar, skriver man, men fortfarande är 

änkor med minderåriga barn och änkor som inte ägnat sig åt förvärvsarbete många, och behöver 

samhällets stöd. Deras ställning är densamma som ogifta kvinnor i motsvarande ålder, menar man. 

Vidare ansåg man att hjälpen till änkor med barn behövde utarbetas vidare i nära harmoni med 

barnlagstiftningen, vilket alltså var en fråga som bordlades och togs upp i en senare utredning.67  

Åldersgränsen 55 år för änkepension ansåg kommittén rimlig, eftersom en sådan kvinna borde ha 

svårt att försörja sig genom arbete även om kroppskrafterna fanns kvar i stor utsträckning. Om 

åldersgränsen sattes lägre, gissade kommittén att änkorna skulle strunta i att ta arbete på 

arbetsmarknaden och istället uppbära änkepension. Änkepensionen skulle inte utgå till änka som 

varit gift en kortare tid med sin man, en sådan kvinna borde inte ha sämre möjligheter än andra 

kvinnor att skaffa sig ett arbete med motsvarande kroppskrafter och färdigheter. En änka som varit 

gift en längre tid har det däremot svårare, menar man. Änkepensionen upphörde förstås när kvinnan 

gifte om sig, eftersom då antogs att mannen är försörjaren.68  

Kommittén antog att ensamstående mammor inte klarade sig själva utan var beroende av 

försörjningsstöd, dock var denna fråga inte prioriterad, liksom inte heller utredandet av 

barnbidraget. Ogifta kvinnor har samma sociala ställning som änkor och änkor med minderåriga 

barn, skriver man, och i den andemeningen sägs också indirekt att ogifta kvinnor, som med all 

säkerhet varit ute på arbetsmarknaden i större utsträckning, inte betytt någonting eller i vilket fall 

inte lika mycket som en man som är ute i arbetslivet. Annars skulle ju inte deras sociala status 

likställas med änkorna, som oftast haft hemuppgiften som sin sysselsättning. Hemuppgiften som 

sysselsättning ligger också bakom antagandet att en änka som varit gift en längre tid har svårare att 
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skaffa sig ett arbete vid mannens frånfälle, eftersom änkan då varit borta från arbetslivet för länge. 

En kvinnas arbetsförmåga beror alltså på om och hur länge hon har varit gift. Om åldersgränsen för 

änkepension skulle sättas lägre än 55 års ålder, trodde kommittén att kvinnorna hellre skulle uppbära 

änkepension än arbeta, vilket innebar att man utgick från att kvinnor faktiskt inte ville arbeta utan 

hellre sköta hem och härd. Likaså upphörde änkepensionen om kvinnan gifte om sig, då man antar 

att den nye mannen helt tar hand om försörjningen. 

Frågan om den gifta kvinnans möjlighet eller rätt till förvärvsarbete är en annan 

problemrepresentation, som återkommer nedan när jag skriver om Socialdemokraterna. Under 

andra halvan av 1920-talet och hela 1930-talet diskuterades i riksdag, kvinnorörelser och politiska 

partier frågan om huruvida en kvinna skulle vara skyldig att lämna sitt arbete och gå över till 

hemarbetet helt och hållet när hon gift sig. Motioner väcktes i riksdagen om att man skulle lagstifta 

om inskränkningar, och det blev många och på sina håll livliga debatter. En kvinnoarbetskommitté 

tillsattes, vilken utredde frågan och kom fram till att man absolut inte borde göra denna inskränkning 

utan istället värna om den gifta kvinnans rättigheter och förbjuda avsked för gravida och trolovade 

kvinnor, detta stick i stäv med vad andra europeiska länder beslutat. Anledningen anses vara att det 

var så många kvinnosaksrepresentanter i kvinnoarbetskommittén.69 

Renée Frangeur har skrivit en avhandling om detta intressanta ämne. Hennes syfte är att undersöka 

och analysera strategier och aktörer i debatten om den gifta kvinnans rätt till förvärvsarbete under 

1920- och 1930-talet och hur detta påverkades av genusordningen. Frangeur beskriver en manlig 

hegemonisk kamp där statens manliga genus hade fått sig en törn av att kvinnor arbetade, och att 

kvinnor faktiskt förvärvsarbetade i högre utsträckning än vad man tidigare trott, de doldes bara i 

statistiken. Kärnan i all argumentation menar Frangeur var den ideologiska övertygelsen att 

familjeförsörjaren hade rätt till företräde på arbetsmarknaden och att kvinnans naturliga plats var i 

hemmet. De strategier aktörerna antog i olika forum utgick från detta, som alla var överrens om. 

Frangeurs slutsats är att den manliga strategin medelvägsmanligheten slutligen är den som segrar 

och kvinnan får fortsätta att förvärvsarbeta om hon vill.70I socialvårdskommittén kan man absolut se 

spår av den samtida debatten, vilken också lever kvar i hög grad fram till dess att lagen om 

pensionssystemet klubbas igenom. Olivia Nordgren argumenterade från talarstolen i riksdagen flera 

gånger och Bernhard Eriksson motionerade till och med i frågan (han ansåg att det skulle bli ett 

förbud).71I synnerhet kärnan i argumentationen, att mannen var familjeförsörjare och kvinnans 

naturliga plats var i hemmet, verkar ha varit gällande som kärna även i kommittén. 
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Kommittén gav i sitt förslag högre pension till ogifta än till gifta pensionärer. Detta motiverades med 

en omvärldsanalys, att i de flesta andra länder var pensionerna familjeberäknade så till vida att ogifta 

hade högre pension, eftersom gifta makar hade lättare att reda sin ekonomi än ogifta. När 

kommittén beräknade kostnaderna för änkepensionerna gick man efter principen att man tog hänsyn 

till och iakttog varsamhet vad gällde familje- och miljöförhållanden, därför att det spelade stor 

betydelse då man bedömde änkors arbetsmöjligheter. Därför rekommenderade kommittén att man 

tog detta i beaktande då man analyserade ansökningar till änkepensioner och gick igenom 

inkomstprövningen. Vidare beräknade man storleken på pensionerna utifrån principen att man inte 

skulle behöva anlita fattigvården, en princip som alltså löper som en röd tråd genom hela 

kommitténs arbete. Hemunderstöden från fattigvården var tidigare större för de ogifta än för de 

gifta, och här motiverade man än en gång införandet av änkepension som en viktig del att komma åt 

detta. Återigen ser vi alltså hur man i sin syn på änkor utgick ifrån att det är ett socialt problem 

snarare än en tillgång.72  

Socialstyrelsen bidrog också till kommitténs arbete genom en undersökning om folkpensionärernas 

levnadsvillkor, år 1943. Av störst intresse var den undersökning av pensionärers hushållsbudgetar 

som kommittén byggde sina senare antaganden på. Man undersökte då en hushållsbudget under en 

löpande månad och kom fram till att pensionärer klarade sig nätt och jämt på sin pension, och 

beloppen var låga. När man sedan beräknade grundpensionerna utgick man ifrån männen i alla 

räkneexempel.  En man som erlade 50 kr i pensionsavgift om året från 18-67 fick en pension på 451 

kr och en kvinna på 389 kr. Kommittén tyckte att en grundpension på 200 kr var lämplig utifrån detta. 

Vad gäller dyrortsgraderingen, var det enligt undersökning så att de flesta pensionärer disponerade 

sin egen bostad förutsatt att man var gift. Änklingar och änkor hade egen bostad i 61 % av fallen. 8,1 

% av de samboende makarna var inneboende hos någon annan, av de ogifta låg siffran på 31,4 % och 

30 % av änklingar och änkor var inneboende hos någon annan. Av de ogifta var 29,4 % intagna på 

anstalt och av änkor/änklingar var samma siffra 9 %. Änkor var alltså enligt detta antagande inte 

sällan inneboende hos någon annan (30 %). När kommittén diskuterade pensionsbeloppen för de där 

endast den ena av makar uppbar pension kom änkepensionens motivering in igen. Hustrutillägget 

infördes som en positiv konsekvens av änkepensionen i rättvisans namn. Man kan alltså se det så att 

änkepensionen införs som en konsekvens av att man vill ha hustrutillägg + att man vill ha bort 

invalidbidraget. Om hustrun var arbetsför, fick båda makarna nöja sig med mindre pension, än om 

båda makarna var arbetsoförmögna. Hustrutillägget följde änkepensionsbeloppet.73  
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Gerdt Brundin var den som kostnadsberäknade änkepensionen, utifrån Sten Wahlunds beräkning av 

kostnader för pensionsförslaget i sin helhet. Wahlunds framställning gav kommittén anledning att 

göra antagandet att gifta invalida kvinnor helt saknade egen inkomst, vilket också låg till grund för 

synen på änkepension. Wahlund räknade också på befolkningssiffror och sannolika förändringar i 

befolkningsstrukturen, såsom dödsfallssannolikheten för gifta kvinnor och änkor, vilket beräknades 

genom jämkning av de erfarenhetsmässiga dödlighetstalen för kvinnor 1936-1940 enligt statistisk 

årsbok.74Gerdt Brundin räknade på antalet änkor vid 1947 och 1950 års utgång, och antalet änkor 

mellan 53 och 67 års ålder vid 1947 års utgång räknade han utifrån antalet gifta kvinnor i varje 

åldersgrupp vid 1946 års utgång, 1945 års utgång, osv. Antalen ökades med antalet nygifta och 

minskades med antalet avlidna gifta kvinnor i motsvarande åldersår nästföljande år. Antalet 

minskades sedan med antalet gifta kvinnor i motsvarande åldersår. Skillnaden blev ett uttryck för 

antalet nyblivna änkor. För att finna antalet kvarlevande vid 1947 års utgång räknade Brundin på 

dödsfallssannolikheten i vederbörande åldrar, utifrån publikationen ”Befolkningsrörelsen”, 1942.75 I 

statsvetenskaplig tidskrift påpekade man en del brister med denna publikation, nämligen att 

beräkning och analys av befolkningsstatistik från 1938 hade inskränkts av statsfinansiella skäl, och att 

möjligheterna att analysera och bedöma variationer och ändringar i befolkningssammansättningen 

(såsom giftermålstal och födelsetal), minskades avsevärt. Särskilt vanskligt, menade man, blir det 

beträffande olika yrkesgrupper och variationer därvidlag. Skribenten var ändå någorlunda glad över 

att viss hänsyn tagits till variationerna vid beräkningen av landsbygdsboende, och menade att det 

mest intressanta var siffrorna om nativitet och särskilt fruktsamhetssiffrorna, där publikationen 

beräknade ökad fruktsamhet inom äktenskapen som i sin tur skulle leda till stor befolkningsökning. 

Även giftermålstalen gick uppåt i beräkningen och den ökade fruktsamheten var förstås bland annat 

en konsekvens av detta. Den utomäktenskapliga fruktsamheten var konstant, menar skribenten, som 

gör en jämförande undersökning av fruktsamhetstalen på landsbygden i ett framtidsscenarie 

relaterat till siffrorna för icke jordbrukande landsbygdsbefolkning och stadsbefolkning och kom fram 

till att födelsesiffrorna skulle öka, men att det var svårt att beräkna befolkningen just under 1940-

talet som var så omvälvande.76 

Gerdt Brundin litade till stor del på publikationen ”Befolkningsrörelsen” när han gjorde sin uträkning 

och tog hänsyn till skilsmässor, ålder och civilstånd. Som Statsvetenskaplig tidskrift visade, var det 

vanskligt att generalisera för mycket kring publikationen, men det är svårt att visa att det är vad 

Brundin gör. Man kan inte säga säkert vad Brundin gör för antaganden kring publikationen, men man 

kan säga vad han inte gör för antaganden, och det är att skilsmässor ökar och att dödlighetstalens 
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orsaker inte förändras, dvs de sociala och ekonomiska faktorerna som ligger bakom dödlighet. Att 

samhällsförändringar skulle utgöra en skillnad i förhållande till klass och genusperspektiv, ligger med 

all säkerhet inte i Brundins tankesfär, för i så fall hade det med all sannolikhet kommit med i texten 

och beräkningen. 

 

5.2.2 Enskilda ledamöter i kommittén 

 

Den första gången som änkepensionen tas upp på kommitténs sammanträden är 1939, under 

diskussionen om barnfattigvård. Fattigvårdskonsulent V Hedlund är den som tar upp ämnet, 

eftersom han i sitt arbete med hjälpsökande ofta hade änkor som klienter. Frågan lyfts i samband 

med en konferens angående statens fattigvårds och barnavårdskonsulenter. Man diskuterade 

barnbidrag, blindbidrag, bidragsförskott osv. I debatten om barnbidragen seglade änkors 

försörjningssvårigheter upp, och då talade man främst änkor som inte kunde jobba på grund av att 

de hade små barn hemma. Dessa var hänvisade till fattigvården istället. Lagen var utformad så att 

den främst var avsedd att hjälpa barnen, ej änkorna. ”Varför har staten inte ordnat med bidrag till 

änkor så att de slapp fattigvården?” undrade fattigvårdsstyrelsen.77Kommittén lyfte dock inte frågan 

vidare till sina egna sammanträden, inte på ett tag i alla fall. I en skrivelse till Kungliga Majestätet och 

statsdepartementet skriver dock kommittén angående om bostad i pensionärshem skall beredas 

änkor och deras hemmavarande barn, och här kan man skönja en tanke om att ge ekonomisk 

trygghet för barnens bästa, i detta fall änkornas barn alltså. Det fanns emellertid en oro att ge för 

stor ekonomisk gynning till de som inte var i störst behov av det.78 Därför ser jag också situationen 

för änkornas barn som en problemrepresentation. 

I augusti 1941 togs frågan om änkepensionen upp igen, i synnerhet vad gällde änkor med 

minderåriga barn. Kommittén kunde tänka sig en lösning med änkepension så att änkorna fick 

möjlighet att vara hemma med sina barn, men enligt Wangson hade kommittén förutsatt att 

mödrarna skulle arbeta för sin och sina barns försörjning, eftersom man inte hade tagit upp frågan 

om änkepension tidigare.79 1943 kommer ett betänkande från socialdepartementet angående 

kvinnans pensionsålder. Det är rimligt att kvinnan går i pension tidigare än mannen, menar man, hon 

kan inte tvingas ut i arbetslivet när hon är närmare 60 år gammal. Kvinnan saknar vana och krafter 

för arbete och dessutom åldras kvinnan snabbare än mannen. Socialdepartementet ville helst se att 

kvinnan belönades och uppskattades för sin livsuppgift.80  
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Och kommittén diskuterar inte änkepension i någon större utsträckning fortsättningsvis heller, inte 

förrän under senare delen av 1944, då diskussionen kommer igång på allvar. 

Under ett sammanträde med socialvårdskommittén och de sakkunniga på 

pensionsförsäkringsområdet, tar Olivia Nordgren upp änkor som en grupp med stora behov. Detta 

sägs i samband med att man diskuterar invalider och deras hustrur, som skulle komma att få högre 

bidrag eller pension än vad änkor får, enligt Nordgren. Man diskuterar även hyresbidrag och 

förbättringar i tilläggspensionerna. Nordgren vill inte skilja på gifta kvinnor och änkor vad gäller 

ekonomisk trygghet. Generellt möter inte Olivia Nordgren några motargument, men inte heller 

någon som direkt uttalar sig i samma riktning. Bexelius responderar ”det är icke av någon principiell 

betydelse”, som svar på Nordgrens ståndpunkt att gifta kvinnor och änkor bör ha samma ekonomiska 

trygghet.81 Men något vidare gehör fick alltså inte Nordgren den här gången – dvs de övriga 

ledamöterna tyckte antagligen inte att det var någon väsentlig fråga just då. 

14-19 augusti pågick ett möte i kommittén där man diskuterade storleken av pensionskostnaderna, 

för gift kvinna över 60 år och i samband med detta lyftes återigen frågan om särskilda änkepensioner 

behövde införas. Kommittén tillsatte särskilda utredningar angående änkepensionen i samband med 

detta. 82  

Under en serie möten 2-5 oktober 1944 diskuterades änkepensioner för änkor med små barn, med 

Olivia Nordgren i spetsen för argumentationen. Diskussionen rörde framför allt änkor med mindre 

barn och Nordgren menade att det var framför allt under tiden då mödrarna var hemma med barnen 

som de var i behov av understöd. Återigen visar sig en utav mina identifierade 

problemrepresentationer och nu fick Olivia Nordgren bättre gehör för änkepensionerna, kanske för 

att hon började prata om barnens situation. Egentligen var det alltså inte tal om änkepension utan 

mödrapension, eller barnbidrag snarare. Höjer höll med Olivia Nordgren och menade att 

barnbidragen borde vara så stora att särskild pension inte behövdes. Yngre änkor var dessutom 

arbetsföra, menade han, och att det alltså var fullständigt orimligt att man skulle få pension långt 

innan pensionsåldern egentligen inträffade. Olivia Nordgren menade att det var rimligt med lägre 

pensionsålder för gifta kvinnor, och då önskade hon också en änkepension för änkor som nått 

pensionsåldern förutsatt att de inte var ute på arbetsmarknaden. Skoglund höll inte med och 

menade att kvinnor i 60-65-årsåldern visst var arbetsföra och vitala. Landsbygdens kvinnor inkom 

med skrivelser till socialvårdskommittén där de pläderade för sänkt pensionsålder till 60 år, och 

Wallén höll med. Bexelius efterfrågade en utredning om vid vilken ålder kvinnan normalt sett slutade 

arbeta, för att kunna utgå från detta i förslaget senare. Östlind utgick ifrån sig själv och situationen på 

pensionsstyrelsens statistiska byrå, och menade att det var lägre pensionsålder för kvinnor än män i 
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alla pensionskassor som han sett. Han hänvisade också till arbetssituationen för de cirka 100 kvinnor 

som var anställda på byrån, där kvinnorna gärna jobbade till 60 års ålder. Han föreslog att makarnas 

gemensamma inkomst fördelades efter vissa grunder mellan mannen och hustrun, där högre belopp 

borde fastställas för mannens del och genom en sådan beräkning av inkomstdelen för hustrun blev 

inkomsten så låg att hon blev pensionsberättigad. Bernhard Eriksson ansåg att socialhjälpen måste 

täcka vissa behov eftersom det var närmast omöjligt att få alla behov tillgodosedda i 

pensionsförslaget. Olivia Nordgren var emot en allmän änkepensionering och menade att yngre 

änkor borde arbeta, men att det låg i samhällets intresse att kvinnor var hemma så länge som möjligt 

med sina barn och att lagförslaget borde uppmuntra detta. Höjer höll med och menade att ”man bör 

komma ihåg, att vi önska att kvinnorna skola stanna i hemmet. Hon är därför, då mannen dör, sämre 

ställd än andra ur förvärvssynpunkt”. Wangson var också emot änkepensionen, som jag nämnde 

ovan, och ville hellre ha ett utökat mödra-barnbidrag. Nordgren tog upp kvinnor i 50–55-årsåldern 

och undrade vad man skulle göra med dessa, skulle de vara hänvisade till att få förtidspension? 

Wangsson replikerade snabbt att det fick bli socialhjälpens och arbetsförmedlingens uppgift att ta 

hand om dessa, och därmed var diskussionen över.83I diskussionen kom åter frågan om kvinnans 

förvärvsarbete upp, och huruvida kvinnor var arbetsföra eller inte. Det var en allmän syn i 

arbetarrörelsen och fackförbunden att en manlig arbetare var bättre än en kvinna och kvinnors löner 

sattes lägre, dels för att hon ansågs göra ett sämre arbete och dels för att hon inte ansågs vara 

försörjningsskyldig. Zara Bersbo har skrivit om äktenskapets invalidiserande effekter, dvs. en kvinna 

likställdes aldrig vid en man i fråga om anställningsbarhet och jämkningsregler. Detta avspeglades 

också tydligt vid lönesättning, och vid socialvårdskommitténs diskussioner ser man tydligt spår av hur 

dessa mönster påverkade antaganden som ledamöterna gör. Renée Frangeur uttrycker det som att 

det fanns ett dominerande socialt mönster under vilket man fogade sig, helt enkelt.84 

1946 kommer frågan om änkepension upp igen i kommittén,85 och då i samband med att lagarna 

angående barnbidrag och bidragsförskott reviderades. Det diskuterades bland annat barnbidrag till 

barn vars föräldrar blivit invalider, samt bidrag till änklingar. Hur diskussionen löpte vad gällde 

änklingspensionen kan man inte se några spår av i socialvårdskommitténs arkiv86, men däremot i 
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socialförsäkringskommitténs arkiv. Socialförsäkringskommittén tillsattes 1958 och hade till uppgift 

att revidera och förbättra pensionsförslaget från 1947. Denna kommitté inledde sitt arbete med att 

formulera en hel del PM, varav tre stycken handlade om änkepensionen och änklingspensionen.  I 

dessa PM finns en del förklaringar till varför socialvårdskommittén inte införde änklingspension. I PM 

nr 10, från 23 augusti 1958, beskrivs argumentationen som att man inte ville sänka pensionsåldern, 

och därför infördes hustrutillägg, samt änkepension som en kompensation för detta. Man sökte efter 

ett lämpligt sätt att ge bidrag till änkor och änklingar med barn, men barn under 10 år hade inte rätt 

att få barnbidrag. Socialvårdskommittén hade uttryckt det att det är uppenbart att det är svårare för 

änkor än för änklingar, men att även änklingar är i en svår situation. Hagård ansåg att 

änklingsbidraget ”icke för närvarande borde ifrågakomma” och att det var ”helt betydelselöst”. 

Broberg menade att det var ”ineffektivt”. Änklingspensionen skulle avse att anställa en kvinna för 

barnens skötsel i händelse av hustruns frånfälle, men pengarna var inte av den storleksordningen så 

att det skulle räcka i vilket fall, därför ansågs det ineffektivt. Beloppet skulle utgöras av ungefär 

hälften av full änkepension. 1947 uttryckte departementschefen, i proposition nr 288, att han ansåg 

att änklingspensionen borde införas även om den inte tjänade något till. SOU 1957:7 sa ett 

principiellt ja till änklingspensionen under förutsättning att saken utreddes ytterligare. Men saken 

kom aldrig till beslut och änklingspensionen infördes aldrig.87 Jag ser det som att änklingspensionen 

uteblev för att saken aldrig problematiserades, dvs. med LeeBacchis termer så förblir det 

oproblematiserat och det är en konsekvens av att det aldrig kom med på allvar i diskurserna. Det är 

möjligt att det hade sett annorlunda ut om man hade diskuterat frågan om änkors barn mer, men 

den diskussionen fanns ju främst hos kvinnoförbundet och stannade där. 

Under diskussionen om det slutliga lagförslaget 1947 framkommer inte några direkta 

meningsskiljaktigheter angående änkepension, och diskussions-PM och protokoll från den här tiden 

saknas, så vi vet inte riktigt hur det hela avlöpte. När Olivia Nordgren tar upp ämnet änkor i 50–55-

årsåldern under mötesserien i oktober 1944 är det ju ingen som tar upp tråden, men när lagen 

började gälla 1 januari 1947 fanns änkepensionen med och änkor från 55 års ålder kunde börja 

ansöka om dessa pensioner. Någonstans på vägen ändrar sig alltså kommittén i frågan om detta, och 

det är synd att det saknas uppgifter, vilket även Karin Wikberg konstaterar.88 

Pensionen var inte könsdifferentierad, men änkepensionen utgjorde ett undantag. Pensionerna 

kunde skifta väldigt betydligt mellan kön och mellan ålder. Lagen betydde att änkor som när mannen 

dog fyllt 55 år och varit gift i minst 5 år kunde få änkepension, såvida hon inte gifte om sig, då 

upphörde rätten till pensionen. Det betydde att en änka som fyllt 55 år förmodades ha svårt att 
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skaffa sig en anställning eller försörjning på arbetsmarknaden, och de som inte fyllt 55 ansågs vitala 

och arbetsföra. Likaså betydde lagen att kvinnor som varit gifta i 5 år eller mer kunde ansöka om 

änkepension, medan de som varit gifta en kortare tid ansågs ha det lättare på arbetsmarknaden. Det 

fanns alltså en föreställning, mer eller mindre, att kvinnors arbetskapacitet försämrades ju längre tid 

de varit gifta. Socialvårdskommitténs ambition var att likställa kvinnor och män i så stor utsträckning 

som möjligt, och till stor del blev det en framgång för kvinnorna, men i fråga om änkepension 

cementerades könsrollerna betydligt. 

Det är knepigt att se någon huvudlinje i Olivia Nordgrens argumentation kring änkepensionen. Ofta 

verkar hon ambivalent och förespråkar än det ena och än det andra alternativet. Det som kan ses 

som någorlunda klart, är dock att hon alltid talar och argumenterar utifrån en traditionell syn på det 

kvinnliga, samt att hon alltid har det sociala och barnens bästa för ögonen. Nordgren menade att det 

var ett samhällsintresse att kvinnan stannade hemma och skötte barn och familj. Samtidigt så ansåg 

hon att yngre kvinnor kan och bör arbeta. Möjligen var hon inspirerad av befolkningskommissionens 

uppfattning och 1930-talets debatt om kvinnans roll i samhället.89 Nordgren ville att äldre änkor 

skulle få understöd för sin försörjning, men hon var emot en allmän änkepensionering (fast ibland 

uttalade hon sig för!). Pensionsåldern borde sänkas för kvinnor, ansåg hon, fast med lägre 

pensionsersättning i så fall. Nordgren argumenterar även i riksdagen lite ambivalent kring den gifta 

kvinnans förvärvsarbete. Under diskussionerna på 1920-talet menar hon att man kan diskutera om 

välbeställda kvinnor hade rätt till förvärvsarbete men att övriga kvinnor absolut borde ha rätt till 

arbete, för försörjningens skull. 1934 hade hon ändrat sig och pläderade för en utredning, och 1939 

höll hon med kvinnoarbetskommittén om att inskränkningar inte skulle göras. Det som följer 

Nordgren under hela tiden är dock åsikten att kvinnans naturliga plats är i hemmet. Nordgren är ett 

bra exempel på att både kvinnor och män hjälper till att reproducera genuskontraktet, eller det som 

Yvonne Hirdman under 1930-talet kallar för husmoderskontraktet, och man måste förstå Olivia 

Nordgren (och hennes kamrater i kvinnoförbundet) utifrån den samtiden som rådde då.90  

Wangson (sakkunnig i pensionsfrågor) var för en fast pensionsålder men med lägre pension. De som 

väntade med att söka pension skulle få högre ersättning, tyckte Wangson. Han menade också att 

yngre kvinnor skulle få mödrahjälp och barnbidrag hellre än änkepension, men äldre änkor kunde 

mycket väl erhålla änkepension. Det var viktigt med friheten för Wangson, att kvinnan själv kunde få 

möjlighet att välja om hon ville vara hemma med barnen eller ute på arbetsmarknaden. Bexelius 

(sakkunnig) framstår också som lite ambivalent och stöder sig gärna på utredningar angående 

änkepensionen, men ville gärna ha en pension som var lägre ju yngre man var när man kvitterade ut 
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den. Hagård (H) var emot detta, och Höjer (sakkunnig) uttalade sig dessutom emot en änkepension. 

Hagård uttalar sig dessutom kraftigt emot änklingspensionen, enligt socialförsäkringskommitténs 

PM. Skoglund (bf) sa aldrig om han var för eller emot änkepension, men menade att kvinnor i 60–65-

årsåldern mycket väl kunde vara ute i arbetslivet.  

Egentligen tycks diskussionen inom socialvårdskommittén handla mest om pensionsålder, om 

kvinnan ska vara i hemmet eller på arbetsmarknaden, och när en kvinna är arbetsför och inte, och 

inte så mycket om själva sakfrågan. Någon politisk linje kan man inte skönja. Ordföranden Bernhard 

Eriksson uttalar sig inte i sakfrågan, och det kanske inte var ordförandens uppgift heller, men han 

menar på något ställe att det är omöjligt att täcka in alla behov och att socialhjälpen måste ta hand 

om en del. 

I SOU finns särskilda yttranden, och där argumenterar Hartmann, Höjer, Wallén och Östlind kring 

änkepensionen. De har i princip ingenting att invända mot detta, eftersom det föreligger i stor 

utsträckning svårigheter för kvinnor som blir änkor vid 55-67 års ålder att ordna sin försörjning 

genom förvärvsarbete. Därför, menar man, finns det stort behov av denna reform. Det som man 

argumenterar kring är åldern vid vilken man får änkepension. Man vill se en mjukare övergång och 

inte en hårfin åldersgräns, så att kvinnor även vid 53 och 54 års ålder kan få änkepension fast med 

nedsatt belopp. Antagandet som herrarna gör är att änkorna är ivriga att få änkepension och hellre 

uppbär sådan än att gå ut på arbetsmarknaden.91 

 

5.2.3 S-kvinnorna 

 

Frågan om pension till änkors barn drevs i riksdagen även 1920, som Anna Lindhagen hade hoppats. 

A. Olssons motion mottogs mycket välvilligt enligt tidningen Morgonbris, saken var mycket 

behjärtansvärd och betydelsefull ansågs det. Det var dock delade meningar om saken skulle utredas 

ytterligare eller om man skulle falla tillbaka på gamla utredningar om fattigvården, och 

socialdemokraterna ansåg att en ny utredning skulle påbörjas å det snaraste. Anna Lindhagen 

menade att pension för änkors barn borde vara en av socialdemokratins främsta frågor.92 På 

kongressen 1920 diskuterades denna fråga länge och väl, och kongressen beslutade om ett uttalande 

där man ansåg att en lag liknande den danska skulle införas i Sverige, för änkors barn och eventuellt 

också änklingars (där hade man uppenbarligen inte nått någon ståndpunkt), att barn som fötts utom 

äktenskapet skulle få arvsrätt där faderskapet kunde bevisas, att ändring måste till stånd i edsfrågan, 

dvs att en fader inte längre skulle kunna svära sig fri från sitt faderskap.93 Kvinnoförbundet talar alltså 
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om barnen när det handlar om änkor och änkepension, dvs. det är deras främsta 

problemrepresentation, men även fattigvården är ett stort problem för kvinnorna. Änkorna var ju en 

av de grupper som hade det sämst ställt i samhället och saken ansågs som sagt ”behjärtansvärd”, 

man ville ju absolut inte anlita fattigvården.94  

Kvinnoförbundet hämtade också sin argumentation och inspiration från kamraterna i Norge, där 

”morspensjon” infördes 1920, som en kommunal möjlighet, dock ej statlig. Den infördes först och 

främst för Norges änkor, men vidgades ganska snart till att omfatta även ensamstående mödrar. 

Pensionen kunde utbetalas till det att barnet fyllt 15 år, och Sigrid Lundin menade att kvinnorna 

hellre svalt än att gå till fattigvården för att få hjälp. Om fadern till ett barn med en ensamstående 

mamma inte bidrog till levnadskostnaderna, förlorade han sin rösträtt i Norge och Danmark, liksom 

att han hindrades vinna ny hemortsrätt. Tidningen upprörs över att i Sverige tolererar de svenska 

kvinnorna sådana orättvisor på grund av fattigvårdens regler, och lyfter fram Norge och Danmark 

som ett föredöme för kvinnor.95 Även på kvinnoförbundets kongress togs Norges morspensjon upp 

som ett paradexempel.96 

På kongressen 1924 förelåg motioner från Bjuv och Eskilstuna angående åtgärder för ett 

genomförande av änkepensioneringen. Kvinnoklubben i Bjuv menade att ”staten bör giva den fattiga 

änkan en tillräcklig pension, så att hon kan bliva i sitt hem och fostra sina barn till 

samhällsmedlemmar och att denna pension ej bör utgå som fattigunderstöd, tillmätt efter godtycke, 

utan lämnas under en socialt värdigare form”. Kvinnoklubben i Eskilstuna skrev att ”kongressen 

måtte upptaga denna för arbetarekvinnorna så viktiga fråga till behandling; och att kongressen måtte 

remittera denna fråga till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för utredning och snar 

realisering”.  Anna Lindhagen inledde frågan och menade att om det nu äntligen blir som i Danmark 

och Norge, så är det socialdemokratiska kvinnoförbundets förtjänst till stor del. Fattigvårdsstyrelsen 

fick inte kväva frågan, ansåg Lindhagen, utan det var viktigt att Socialdemokraterna sa ifrån och att 

inte fattigvårdsstyrelsen fick ensambestämmanderätt. Lindhagen ansåg också att som en konsekvens 

av lagen måste den också omfatta änklingars barn. ”Barnen har rätt till far och mor, far och mor har 

rätt till sina barn, och mödrarna måste få större möjligheter att stanna i hemmen”, menade 

Lindhagen. Maja Björkman-Broberg tog också upp de ensamma fäderna och änklingarna och menade 

att deras lott är ”ej heller sällan mycket bekymmersam”. Ruth Gustafsson menade att bara 

barnavården var skild från fattigvården och arbetarkvinnorna höll fast vid sitt program, så borde det 

lösa sig.97 Kvinnoförbundets kongress gjorde slutligen ett uttalande angående änkepensioneringen: 
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”Kongressen uttalar sin tillfredsställelse över riksdagens beslut om utredning rörande understöd åt 

änkors barn och uppmanas de socialdemokratiska kvinnorna i hela landet att var och en på sin ort 

arbeta för lösningen av denna viktiga samhällsfråga, såväl när den behandlas inom 

kommunalstyrelser som å möten inom eller utom klubbarna. Utredningen kan ej med säkerhet lämna 

önskat resultat, såvida ej opinionen ute i landet allt fortfarande understryker vikten och betydelsen av 

stöd för hemuppfostran åt barn, vilkas mödrar äro ensamma i kampen för tillvaron. Kongressen 

ansluter sig även till tanken att understöd eller pensioner i tillämpliga fall skola givas på samma sätt 

till änklingars som änkors barn.”98 

 

Det var inte bara i Danmark och Norge som kvinnoförbundet hämtade sin inspiration, utan även i 

England och Australien. I det sistnämnda landet fanns ingen fattigvård, skriver Morgonbris, utan all 

social hjälp kallades för pensioneringar i en eller annan form. Det fanns en statlig kontroll, som dock 

inte hade karaktären av den svenska fattigvården. I fråga om barn- och änkepension menade de 

australiensiska lagarna att varje barn som inte hade hemvård eller uppfostringsvård var ett statens 

barn och då åla det staten ansvaret att skaffa barnet ett hem, dock ej på institution. Principen var 

”hemkärlek, moderskärlek åt barnet”. Att inte skilja på mor och barn löpte genom den australiensiska 

lagstiftningen som en röd tråd, menar Morgonbris. Den engelska motsvarigheten var gällande från 4 

januari 1926, och var i stort sett rotad på samma principer som ”vi socialdemokrater eftersträva”, 

menade tidningen, eller skribenten som i detta fall var Signe Wessman, ordförande för 

kvinnoförbundet vid den här tiden. De engelska arbetarkvinnorna framförde emellertid kritik mot 

lagen, eftersom änkor skulle få rätt till pension oavsett ålder. Även socialdemokratiska 

kvinnoförbundet menade att det var orimligt eftersom unga änkor var arbetsföra och friska. Signe 

Wessman skrev att det i så fall var bättre att ge änklingar med barn understödsmöjligheter. Wessman 

avslutade sitt inlägg med en förhoppning om att utredningen som beställdes av 1924 års riksdag 

snart skulle vara klar och att man snarast skulle kunna införa pensionen för änkors barn.99 

Men beslutet låter vänta på sig, och under 1927 har Agda Östlund en serie artiklar i Morgonbris om 

frågan om pension till änkors barn. Östlund redogör historiskt för frågan och även tanken om pension 

till mindre bemedlade änkor kommer upp här. Även Östlund tar upp Norge och Danmark som 

paradexempel.100 Agda Östlund argumenterar för sin sak delvis utifrån Hjalmar Branting, en stor 

auktoritet inom partiet och som säkerligen la tyngd åt Östlunds ord. Branting ska ha tagit upp frågan 
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om pensionstillägg för barn till änkling, änka, ogift moder med minderåriga barn och detta tillägg 

borde utgå även om arbetsförmågan var nedsatt, ansåg Branting. Branting motiverade sitt 

ställningstagande genom att framhålla den generation som kommer, dvs. kostnadsfrågan skulle inte 

fälla avgörandet utan solidariteten med kommande generationer. Just vid den tiden då Branting tog 

upp frågan, lades den dock ner just av ekonomiska skäl.101 

I valnumret från 1928 skrev Olivia Nordgren en sammanställning om kvinnorna och 

folkpensioneringen. Hon menade att kvinnorna förlorade på genomförandet av lagen från 1913 

gentemot männen, och att det fanns skäl för förnyelse av lagen därvidlag. Särskilt ogynnsam ställning 

beträffande pensionen fick änkor och frånskilda eller övergivna hustrur, enligt Nordgren. Skälen för 

att kvinnorna missgynnades i lagen var att kvinnor tidigare blev invalider och levde längre än 

männen. ”för kvinnan fordras i regel mindre för uppehället än mannen”, var en bekant formulering 

enligt Nordgren, som visade på en rad formuleringar i argumenten där kommittén bygger sina 

beräkningar på antaganden och fördomar när de jobbade fram lagen. Nordgren skrev att 

Socialdemokraterna i riksdagen jobbade för en höjning av pensionsbeloppen så att det blir mer lika 

mellan män och kvinnor, dessutom en sänkning av pensionsåldern och en revision av 

folkpensionsförsäkringen.102 

På kongressen 1932 gästade partiordförande Per-Albin Hansson för första gången socialdemokratiska 

kvinnoförbundet. Han berömde i sitt inledningstal kvinnoförbundets verksamhet och påminde om att 

oavsett hur mycket partiet ökade i medlemsantal var det viktigare med stabilitet, något som 

kvinnoförbundet var duktigt på, enligt Hansson. Olivia Nordgren inledningstalade som representant 

för riksdagens andra kammare, därtill var hon också den ena av två kvinnor som företrädde 

socialdemokraterna i riksdagen. Nordgren berömde också hon kvinnoförbundet och dess flitiga 

engagemang i fråga om bland annat änkepensionerna.103Änkepensionen hade också tagits upp som 

motion från kvinnoklubben i Östersund, som ville påskynda utredningen om änke- och 

barnpensionering så att 1933 års riksdag kunde klubba beslut, oavsett om det var borgerlig eller 

socialdemokratisk regering. Olga Andersson förde Östersunds kvinnoklubbs talan och menade att 

kvinnorna ute i landet ville påskynda förloppet, men Signe Wessman replikerade att det inte fanns 
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någon anledning till detta. Olga Andersson ansåg att i en så viktig fråga som änke- och 

barnpensionering, skulle man söka bred enhet och samarbeta med andra kvinnoorganisationer som 

var intresserade. Detta biföll kongressen.104  

Även på kongressen 1936 ville kvinnorna skynda på utredningsarbetet om barnpensionering, nu 

genom en motion från Maja Björkman-Broberg, Stockholm. Förbundsstyrelsen ansåg dock att det var 

oklokt att begära ny utredning när den tidigare låg klar för beslut, och menade att man skulle avvakta 

ytterligare i frågan. Olivia Nordgren menade att inget land egentligen lyckats lösa frågan fullt ut, och 

att i Sverige hade den diskuterats i närmast fyra årtionden. Återigen hänvisade Nordgren till Hjalmar 

Branting och hans statements. Man hade i utredningen kommit fram till beslutet att inte införa 

någon pension åt änklingars barn, berättade Nordgren, med hänvisning till inkomstfaktorer och att 

änklingar förmodas tjäna mer än änkor. Nordgren gav en översikt över utredningen som förelåg och 

som skulle syfta till ett lagförslag år 1937.105  

Den 1 september 1939 utbröt det andra världskriget, och kriget satte naturligtvis sin prägel på det 

politiska arbetet i Sverige, i såväl kommittéer som i riksdagen, förbund och klubbar. Även på 

socialdemokratiska kvinnoförbundets femte kongress 1940 märktes den dystra prägel som kriget 

satte på stämningen.106 I tidningen Morgonbris återspeglades krigsstämningen så mycket så att 

diskussionen om änkepensionen inte märktes av överhuvudtaget, i alla fall inte vad jag har kunnat 

hitta. Därför utgår jag ifrån kongressprotokoll hädanefter när jag beskriver tankegångarna hos 

kvinnoförbundet.  

Inte heller på socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1944 diskuterades änkepensionen 

nämnvärt, kanske var det alltjämt stämningen av världskriget som hindrade, utan detta togs enbart 

upp av Olivia Nordgren under hennes redogörelse inför kongressen om socialvårdskommitténs 

arbete. Nordgren tog upp dyrortsgrupperingen med hyresbidrag, höjandet av tilläggspensionerna, 

eventuell sänkning av pensionsåldern och annat som prioriterade områden. Hon talade även om 

änkepensionen och att ”vid en översyn av socialvården torde frågan om en änkepensionering icke 

kunna undanskjutas utan måste tagas upp till allvarlig prövning”. Jag tolkar Nordgren emellertid så 

att andra områden har högre prioritet, men att hon trots allt ämnar ta upp frågan i 

socialvårdskommittén.107 Till kongressen inkom det en motion från Sandvikens socialdemokratiska 

kvinnoklubb om att pensionsåldern för kvinnor som blivit änkor eller ensamstående borde sänkas till 

60 år, med motiveringen att vid den åldern var det omöjligt för kvinnor att konkurrera på 

arbetsmarknaden. Förbundsstyrelsen ansåg att motionen är behjärtansvärd, men avslog den med 
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hänvisning till att kvinnor och män numera (1944) var mer jämställda på pensionsområdet än vad 

som tidigare var fallet. Anna Åberg från Sandviken replikerade dock och föreslog att frågan skulle 

remitteras till socialvårdskommittén för utredning, varpå hon fick medhåll av kongressen och 

förbundsstyrelsens utlåtande avslogs.108 

Hur som helst var inte socialdemokratiska kvinnoförbundet helt nöjda ändå. Jag ska nämna något om 

kvinnoförbundets kongress 1948. Även om änkepensionen redan införts då, är det intressant att se 

hur kvinnoförbundet summerar frågan och det ger lite vägledning till hur man kan se på 

problemrepresentationerna som varit och varför kvinnoförbundet inte fick gehör för sina åsikter, på 

samma sätt som jag beskrev diskussionen om änklingspensionen ovan. 

Till kongressen 1948 hade det inkommit en motion från Skövde socialdemokratiska kvinnoklubb om 

att åldersgränsen för änkepension vid 55 års ålder inte borde vara statisk, dvs. änkor som blivit änka 

innan 55 år fyllda borde få rätt till pensionen och inte vänta på den till 65 års ålder. Även 

kvinnoklubben i Fagersta höll med om detta i en egen motion. Förbundsstyrelsens svar bestod i att 

denna orättvisa var kommittén medveten om redan när bestämmelserna infördes, men att det var 

åtminstone en bra början, och att frågan skulle utredas ytterligare längre fram. Inez Wickström från 

förbundsstyrelsen gick upp i talarstolen och menade att änkorna var en grupp som svenska staten 

under en längre tid förhalat att räcka handen, kanske beroende på att männen ansåg att det var en 

kvinnofråga och att detta var anledningen till att den sköts i bakgrunden. Wickström tog upp Agda 

Östlund och Olivia Nordgren som två kvinnor som länge kämpat för statlig hjälp till änkor. ”Det finns 

inte någon som inte håller med om motionernas innehåll”, menar Wickström, men vad 

socialdemokraternas kvinnor bör göra är att ”lägga detta vårt allvarsamma bekymmer säkert i 

socialministerns händer, mannen som under hela sin verksamhet på det sociala området alltid har 

visat, att han har det varma hjärtat, förståelse och en god vilja när det gäller att hjälpa människor när 

de fått det bekymmersamt.”109Diskussionen fortsatte sedan under kongressen och flera kvinnor var 

uppe i talarstolen och talade sig varma för humanare regler i änkepensionen, och till syvende och sist 

beslöt kongressen att göra enligt Wickströms förslag, dvs. lita på socialministern. Med Renée 

Frangeurs ord skulle man kunna säga att kvinnoförbundet i tysthet samtyckte till den rådande 

genusordningen.110 
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5.2.4 SAP 

 

På socialdemokraternas trettonde kongress pratade man mest om försvarsfrågan och om partiets 

regeringsduglighet, och de sociala reformerna och pensionsförsäkringen ägnades inte så jättestor 

uppmärksamhet. Det var naturligtvis med i partiets valmanifest, och Gustav Möller uttryckte sig på 

följande sätt angående änkepensionen: 

 

”Kvinnorna inom väljarekåren ha anledning att särskilt bevaka de viktiga intressen, som äro knutna 

till änkepensionering och moderskapsförsäkring, bäggedera föremål för socialdemokratiens 

strävanden i gången tid och av den vikt för hemmen och det uppväxande släktet att dessa strävanden 

måste oförtröttat fullföljas.”111 

 

Det vill säga, Gustav Möller framhåller det uppväxande släktet, barnen, som motiv för 

änkepensionens införande och vi kan identifiera detta som problemrepresentationen hos Möller. 

Detta ligger i linje med hur kvinnoförbundet diskuterade frågan, som vi sett ovan. I valmanifestet 

fanns dock ingenting om änkepensionen skrivet, och inte heller i partiets kommunalpolitiska 

program, trots att man har ett avsnitt som handlar om fattigvården och behovet av 

moderskapshjälp.112Göteborgs arbetarekommun motionerade angående programmet och ville få in 

en rad om änkor, ”tillräckliga understöd lämnas behövande, särskilt åt änkor med minderåriga 

barn”.113De som skrivit motionen tar alltså också upp barnen som särskilt behjärtansvärt. 

På partiets fjortonde kongress, 1932, i en tid av lågkonjunktur och hög arbetslöshet i Europa i 

allmänhet och naturligtvis även i Sverige, finns en enskild motion från Helsingborg som tar upp större 

diskussionsutrymme än vad presidiet egentligen räknat med. Det är Klas Pettersson som menar att i 

de fall där männen har så höga inkomster att kvinnan inte behöver arbeta, bör hon heller inte göra 

det, för att på så vis minska arbetslösheten och få ut de manliga arbetarna i arbete, en solidarisk och 

socialistisk tanke menar Pettersson och många med honom. Petterssons utgångspunkt var 

arbetslösheten och att man till varje pris måste se till att få ner densamma.114 Denna motion 

föranledde en intressant diskussion om gift kvinnas rätt och möjlighet till förvärvsarbete. Egentligen 

tas motionen upp oberoende av änkepensionen, men eftersom jag tidigare identifierat det här 

ämnet som en problemrepresentation tar jag upp det hos Socialdemokraterna. I övrigt pratade man 

nämligen inte om änkepensionerna på kongresserna – i stor utsträckning var det alltså en icke-fråga 

för SAP. 
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Partistyrelsens svar på Petterssons motion var att en bättre fördelning av arbetstillgången inte bara 

beror på om gift kvinna förvärvsarbetar eller inte och att man inte kan försvåra vissa gruppers 

möjligheter till försörjning. Olivia Nordgren, som var partistyrelsens röst i frågan, talade generellt 

emot motionen men menade att det fanns en del intressanta bitar i texten som var väl värda att tas 

upp i talarstolen, såsom att kommunerna i Malmö och Göteborg vidtagit inskränkningar beträffande 

gifta kvinnor, så att det i varje enskilt fall prövades om kvinnan skulle vara kvar på sitt jobb eller 

inte.115 Kvinnorna ute i landet var splittrade i frågan, menade Nordgren. Faktorer som talade emot 

motionen, enligt Nordgren, var osäkerheten på arbetsmarknaden generellt, att mannen kunde bli 

arbetslös, att kvinnan hade försörjningsskyldigheter gentemot föräldrar och inte kunde avstå från 

förvärvsarbete därför, eller att hon var orolig för försörjningen om maken faktiskt dog. Nordgren tog 

i sammanhanget upp änkepensionen och pension för änkors barn och konstaterade att kvinnor 

gladeligen skulle stanna hemma och sköta hem och barn om det bara fanns änkepension.116Flera 

talare ställde sig därefter i talarstolen och talade för motionen och mot partistyrelsen, precis som 

motionären med arbetslösheten som grund för argumentationen. Men man anförde också egoism 

(att det är egoistiskt av en kvinna att vara kvar på sin arbetsplats), och förpliktelser gentemot partiet 

och socialismen som skäl till varför kvinnor inte borde förvärvsarbeta om det inte var nödvändigt. 

Arbete åt alla var ju en socialistisk paroll, och under 1932 var lågkonjunkturen och arbetslösheten 

som värst, vilket förespråkare för partistyrelsens linje anförde som skäl till hur anhängarna av 

motionen kunde resonera som de gjorde. Det som emellertid förenade alla kongressombud som 

talade i talarstolen var att de såg kvinnans huvudsakliga uppgift i hemmet och inte som 

förvärvsarbetare. Skiljelinjen gällde snarare i vilken utsträckning man skulle/borde lagstifta eller 

snarare bestämma över enskilda familjers försörjningsrätt och vad som kunde anses förenligt med 

socialdemokratin i frågan.117  

Ulla Rosén för ett, för den här uppsatsen mycket intressant, resonemang om just detta ämne. I en 

undersökning har hon tittat på den familjebaserade och den framväxande statliga omsorgen om 

fattiga och gamla, och hur denna förändrades under åren 1815-1939. Det är ett lokalt studium 

utifrån Carol Patemans teorier om patriarkalism, där den familjebaserade traditionella 

patriarkalismen möter den offentligt orienterade och marknadsbaserade varianten. Ulla Rosén finner 

att proletariseringen och migrationen försvårade för det traditionellt familjebaserade 

omsorgstänkandet, men att patriarkalismen kunde bevaras och där den mötte kapitalismen kunde 
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den gå segrande ur kollisionen. Patriarkalismen var alltså en mycket stark ingrediens och faktor i 

byggandet av det svenska välfärdssamhället, och kvinnorna sattes i relation till männen utifrån detta. 

Beroende på hur genuskontraktet uppfyllts kunde kvinnor och män bemötas olika, till exempel vad 

gällde fattigvården och de som fick försörjningsstöd. En kvinnas uppgift var att gifta sig, försörjas och 

reproducera familjen. Mannen skulle skydda, värna och försörja. Denna syn på relationen mellan 

män och kvinnor ledde bland annat till att man såg positivt på änkor, eftersom de hade uppfyllt sin 

plikt som maka och mor, och hon hade alltså störst legitimitet att få stöd från lokalsamhället. Den 

ogifta kvinnan mötte inte samma förståelse. Allra överst på skalan låg dock änkemannen, eftersom 

han inte hade någon kvinna som kunde ta hand om honom.118 Att det var självklart att änkorna skulle 

få den hjälp de behövde, framkommer även hos Anna Maria Skoglund, som undersökt den svenska 

fattigvården 1829 utifrån en rad prästbrev. Prästerna ger i sina brev en del beskrivningar över 

änkorna och det framkommer att de har en positiv syn på änkan som låg till grund för deras beslut 

om ekonomiskt stöd. Den positiva synen på änkan härrörde från Bibeln, som beskriver en idealkvinna 

som ödmjuk, underdånig, hängivet tjänande maka och mor.119 

Jag menar att mycket av de här tankegångarna kan man skönja i socialdemokraternas sätt att 

resonera kring gift kvinnas förvärvsarbete, exempelvis det faktum att kvinnorna inte räknades på 

arbetsmarknaden. En kvinna kunde ju avstå från sitt arbete och lämna arbetsplatsen öppen för en 

manlig arbetare och på så vis minska arbetslösheten, vilket betydde att det var männen som 

räknades. Jag tror också att det är den traditionella patriarkalismen som delvis ligger som grund till 

sättet att se på änkepension i relation till vad som är kvinnligt och manligt. 

 

5.2.5 Övriga grupper 

 

Min ambition var att titta på andra grupper och var dessa stod i frågan om änkepensionerna, och då 

främst den borgerliga kvinnorörelsen. Därför har jag läst tidningarna Hertha och Dagny, men kunde 

inte finna något om detta och bedömde det därför som en icke-fråga, dvs det var inget problem för 

den borgerliga kvinnorörelsen. Däremot diskuteras en utav problemrepresentationerna något, 

nämligen rätten för den gifta kvinnan att ha ett förvärvsarbete. I tidningen Dagny framkommer det 

att man ser kvinnans naturliga plats vara i hemmet, men att man inte kan förbjuda förvärvsarbete för 

det.120 År 1927 skrivs det i tidningen Hertha att Fredrika Bremer-förbundet försvarade den gifta 

kvinnans rätt till arbete, men sedan är det tyst även på den fronten.121Socialdemokratiska 
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kvinnoförbundet menar ju uttryckligen, som vi sett i Morgonbris, att det vore önskvärt att samverka 

med andra grupper som vill verka för änkepensionens införande, men det verkar som om den 

borgerliga kvinnorörelsen inte ville nappa på inviten, om man ens uppfattade den. Kjell Östberg 

förklarar oviljan inom högerförbundet mot att starta kvinnoförbund med att man var rädd för att 

högerns kvinnor kunde påverkas av vänsterns kvinnor i socialistisk riktning, vilket i sin tur skulle 

kunna vara en förklaring till varför den borgerliga kvinnorörelsen inte var intresserade av (eller hade 

behov av) att diskutera änkepensionens införande.122  

 

6 Sammanfattande diskussion 

 

Änkepensionens tillkomst har tidigare förklarats med att socialvårdskommittén argumenterade kring 

saken utifrån olika förförståelse av vad det innebär att vara man och kvinna, samt med antaganden, 

inte sällan gripna ur luften, om hur kvinnors och mäns levnadsvillkor såg ut i Sverige. Det har också 

anförts att man i teorin hyllade förvärvsarbetet men att ideologiskt härskade patriarkala motiv och 

detta påverkade hur man såg på änkepensionen. Andra förklaringar, som dock inte står i motsättning 

till det ovan nämnda, är att änkan kom med av bara farten i folkpensioneringsreformen, för att 

socialvårdskommittén ansåg att man inte kunde lämna henne utanför samhällets beskydd, även om 

själva sakfrågan kom att handla om ensamstående mödrar snarare än änkor. Man har också anfört 

skäl som att man slapp sänka pensionsåldern för kvinnor och att invalidbidraget beviljades. 

I den här uppsatsen har jag utifrån Carol Lee Bacchis ”what´s the problem”-teori velat undersöka 

problemrepresentationen, dvs. vilket problem änkepensionen tenderar att vara i den kontext som 

framför allt socialdemokraterna, socialdemokratiska kvinnoförbundet och socialvårdskommittén 

diskuterar frågan i. Det var inte frågan om att motsäga tidigare forskning, utan snarare fortsätta eller 

fördjupa de resultaten. Sålunda ville jag försöka få fram vilka förutsättningar och antaganden som 

existerade och vilka effekterna blev av det – vad var föränderligt och vad var inte möjligt att 

förändra? Mitt syfte var också att lyfta fram kvinnor i olika sammanhang och analysera hur 

genussystemet inverkade på diskurserna. Vad förblev oproblematiserat och vad blev effekterna av 

detta?  

Det första man faktiskt måste slå fast är att änkepensionen inte var någon stor fråga. Diskussionerna 

lyser mestadels med sin frånvaro under den tidsperiod (1920-1948) som jag har studerat. S-

kvinnorna försökte förgäves lyfta frågan på dagordningen, men på Socialdemokraternas kongresser 

var det inte någon prioriterad fråga och kvinnoförbundet var evigt tacksam den riksdagsman som 

faktiskt år 1920 skriver en motion i ämnet, en motion som dock inte leder någon vart trots varmt 
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mottagande. Riksdagens utredningsarbete i frågan, år 1924, ledde heller ingen vart utan frågan 

förhalades gång på gång till bl.a. Agda Östlunds och Signe Wessmans stora förtret.  Inte heller i 

socialvårdskommittén var frågan aktualiserad, egentligen inte förrän mot slutet av andra 

världskriget, året innan lagen träder i kraft, börjar ledamöterna diskutera frågan på allvar.  

Vilka är då problemrepresentationerna, eller det som S-kvinnorna, SAP och socialvårdskommittén 

diskuterar? Jag vill hävda att det framför allt är fyra företeelser som man kan skönja, och utifrån 

dessa några gemensamma linjer i argumentationen som man kan se som antaganden och 

förutsättningar. Det första är fattigvården, som diskuteras hos alla tre grupperingarna. De som 

vistades på fattigstugorna och framför allt behövde anlita fattigvården var kvinnor, framför allt änkor, 

samt gamla människor, ensamstående mödrar, handikappade, missbrukare och kriminella. Namnet 

fattigstuga togs förvisso bort tämligen tidigt och ändrades till ålderdomshem, men betydelsen levde 

kvar och fattigdomen genererade fattigdom. Änkepensionen kunde, enligt framför allt S-kvinnorna, 

vara en möjlighet för kvinnor att slippa behöva anlita fattigvården och kunna reda sig själva. Sigrid 

Lundin från kvinnoförbundet uttrycker sig rentav så i Morgonbris att kvinnorna hellre svalt ihjäl än att 

de gick till fattigvården för att få hjälp. Även socialdemokraterna och socialvårdskommittén tar upp 

detta som viktiga punkter i sina diskussioner, även om den som först lyfter frågan i 

socialvårdskommittén är fattigvårdskonsulent V Hedlund, som undrar varför inte staten ordnat med 

bidrag till änkor så att de slapp fattigvården. Dock hade Gustav Möller tagit upp fattigvården i sina 

direktiv för socialvårdskommitténs arbete, eller snarare en kursförändring i riktning mot 

behovstäckande försörjningsmöjligheter för alla människor, men fattigvården omfattades naturligtvis 

av detta till stor del. Som en röd tråd löper också principen att man inte ska behöva anlita 

fattigvården, och kommittén beräknar storleken på pensionerna utifrån detta. Det handlade dock 

inte i första hand om änkepensionerna utan om pensionssystemet i sig. 

Att diskutera frågan om änkors barn blir också en problemrepresentation, framför allt hos 

kvinnoförbundet. Kongresserna diskuterade frågan livligt och ofta i anknytning till pensionssystemet 

och änkors ställning. Man hämtade ofta inspiration från andra länders lagstiftning och uppmanade 

bland annat de socialdemokratiska kvinnorna i hela landet att ”var och en på sin ort arbeta för 

lösningen av denna viktiga samhällsfråga”. Anna Lindhagen menade att pension för änkors barn 

skulle vara en av socialdemokratins viktigaste frågor och att barnen hade rätt till både far och mor, 

far och mor har rätt till sina barn och mödrarna borde ha rätt att stanna i hemmen. Men även de 

ensamma fäderna och änklingarna togs upp som exempel på grupper som hade det svårt i landet, 

och kongressen uttalade faktiskt också år 1920 ett stöd till tanken på änklingspension. 

Kvinnoförbundet hade helt eller åtminstone delvis stöd av Gustav Möller, som på 

socialdemokraternas kongress talade för de kvinnliga väljarnas intressen som änkepension och 

moderskapsförsäkring till förmån för det uppväxande släktet, dvs. även Möller såg änkors barn som 



en viktig fråga. Olivia Nordgren tog med sig kvinnoförbundets ståndpunkter till socialvårdskommittén 

och argumenterade för pensioner gällande änkor med små barn, där hon menade att det var under 

tiden som mödrarna var i hemmet med barnen som de var i extra behov av understöd. Egentligen 

talade Nordgren här om barnbidrag eller mödrapension, men jag lyfter upp det här ändå som en 

problemrepresentation. Nordgren fick medhåll av Höjer men ingen annan, åtminstone inte av vad 

som framkommer i protokollen. Kommittén kunde emellertid tänka sig en lösning där änkorna hade 

möjlighet att vara hemma med sina barn, men Wangson argumenterade emot. Det hela slutade med 

att kommittén bordlade frågan om änkors barn och hänvisade till barnlagstiftningen, som skulle tas 

upp i en egen utredning senare. Kommittén nekade dock inte till att yngre änkor med barn var i 

behov av försörjningsbidrag, men det blev alltså ingenting med det i den pensionsutredningen. En 

fråga som S-kvinnorna drivit hårt i decennier och som man flera gånger trott var nära att få sin 

lösning, efter behandling i flera utredningar, bordlades alltså ytterligare en gång. Det gör det 

måhända extra intressant att lyfta frågan som problemrepresentation i det här sammanhanget – 

vilka förutsättningar och antaganden låg bakom? Jag ska återkomma till det senare. 

En tredje problemrepresentation som framför allt socialvårdskommittén får ge uttryck för är 

invalidbidraget. I Gustav Möllers riktlinjer och direktiv för arbetet tar han upp att sjukkasseväsendet 

bör omläggas så att invalidbidraget faller under detta, och inte som det varit tidigare, att det låg 

separat för den som ville ansöka om det. Kommittén lägger också fram invalidförsäkringen som 

sammanflätad med ålderspensioneringen i slutändan och är nöjda med det, eftersom forskning visat 

att det är svårt att göra invaliderna rättvisa när varje fall ser väldigt olika ut och generella riktlinjer 

blir missvisande. Prövningen när man betalat ut invalidbidraget tidigare, hade varit extra mild mot 

kvinnor. På så vis kunde kvinnor söka hjälp av invalidbidragen om de blivit änkor eller om mannen 

sökt pension samtidigt. Både äktenskapet och mannens frånfälle kan man alltså säga hade en 

invalidiserande effekt på kvinnor. Socialvårdskommittén lyfte nu in invalidbidraget i 

sjukkassesystemet och införde änkepension för att underlätta detta och dessutom införa 

hustrutillägget. Tidigare skrev jag om att kommittén i samma andetag som man nämner änkor, även 

pratar och resonerar om invalidbidrag, barnbidrag och personer som vårdas på anstalt och därför ser 

änkor som ett socialt problem och inte som en tillgång på arbetsmarknaden. Antagandet är alltså att 

kvinnan likställs eller i alla fall jämställs med invaliden som är oförmögen till arbete. Änkepensionen 

kunde lika gärna ha ingått i det allmänna pensionssystemet som invalidbidraget, eftersom det 

handlade om samma summa pengar. Men, som jag skrev tidigare, så görs antaganden på grundvalar 

om det manligt starka och det kvinnligt svaga och att mannen inte bör hamna i socialhjälpen eller 

något som liknar densamma. 

Mycket utav förutsättningarna och antagandena hos socialvårdskommittén och dess 

problemrepresentationer hör också samman med synen på den gifta kvinnans förvärvsarbete. Det är 



den fjärde problemrepresentationen som jag vill lyfta fram och något som löper som en röd tråd 

genom alla tre instanserna, såväl S-kvinnorna som SAP och socialvårdskommittén med dess 

ledamöter. Denna problemrepresentation hör intimt samman med den ena av de två gemensamma 

huvudlinjerna i argumentationen som jag tycker mig kunna spåra, nämligen synen på mäns och 

kvinnors uppgifter. Därför flätas de båda diskussionerna här in i varandra och så tar jag den andra 

förutsättningen/antagandet sedermera.  

Om man börjar i kvinnoförbundet, tycker jag mig ana en linje där kvinnorna först och främst 

argumenterar för barnens bästa och i deras tycke således att mor och barn inte bör skiljas åt utan att 

kvinnorna helst bör vara i hemmet. Det finns dock kvinnor som menar att friheten är viktig, att man 

ska kunna vara ute på arbetsmarknaden om man vill. En sänkning av pensionsåldern till 60 år är 

rimligt enligt en motion på en av kongresserna, eftersom kvinnor inte rimligen kan konkurrera om 

arbeten i den åldern. Kvinnorna tycks dock, som sagt, sätta barnen och hemmet i främsta rummet 

och i övrigt lita på att partiet gör vad som är bäst. Olivia Nordgren argumenterade på samma sätt 

även i socialvårdskommittén, att det låg i samhällets intresse att kvinnorna var hemma med barnen 

så länge som möjligt, men samtidigt var det bra om yngre kvinnor och yngre änkor arbetade. 

Nordgren fick medhåll av Höjer, som sa att ”man bör komma ihåg, att vi önska att kvinnorna skola 

stanna i hemmet.”Socialvårdskommittén satte åldersgränsen för änkepension vid 55 års ålder 

eftersom kvinnor generellt borde ha svårt att försörja sig medelst arbete i den åldern. Detta stöds 

också av socialdepartementet, som också vill se att kvinnan belönas och uppskattas för sin 

livsuppgift. Med en lägre åldersgräns, skulle det antagligen få konsekvensen att kvinnor lät bli att 

arbeta och istället uppbar änkepension, fastän man hade kroppskrafter kvar. Änkepensionen skulle 

upphöra då kvinnan gifte om sig eftersom man då hade en ny försörjare.123 

I samband med socialdemokraternas kongress 1932, ägnas som jag skrivit om ovan, stor 

uppmärksamhet åt en motion som föreslår att kvinnan slutar på sitt jobb när hon gifter sig, för att få 

ner arbetslösheten. Detta föranledde en lång och intressant diskussion om den gifta kvinnans rätt till 

förvärvsarbete och det slutade med att kongressen beslöt som partistyrelsen föreslog, nämligen att 

man inte i lag kan förbjuda en kvinna att arbeta och att man inte kan försvåra försörjning för vissa 

grupper – situationerna såg ju olika ut ute i landet för arbetarfamiljerna. Enligt Olivia Nordgren var 

kvinnorna splittrade i frågan ute i landet, men att det kunde vara så att man hade 

försörjningsskyldigheter gentemot föräldrar och man riskerade att stå utblottad vid mannens 

frånfälle, därför kunde inte motionen antas. Nordgren pläderade för änkepension som en möjlighet 

istället och sa att kvinnorna gladeligen skulle stanna hemma med en sådan möjlighet. Det intressanta 

är att varje person som stod i talarstolen menade att kvinnans huvudsakliga uppgift var i hemmet och 
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inte på arbetsmarknaden, och det som skiljde talarna åt var om det var i linje med socialismen och 

socialdemokratin att lagstifta om gift kvinnas förvärvsarbete eller inte.  

Som förutsättning och antagande är det alltså glasklart att kvinnan har vissa uppgifter och mannen 

har vissa, och när man diskuterar problemen kring änkepensionen är det dessa antaganden och 

förutsättningar som ligger i bakgrunden, såsom att kvinnorna i allmänhet och de gifta kvinnorna i 

synnerhet bör vara i hemmet och göra sin livsuppgift. Om de gör sin livsuppgift, belönas de, för att 

tala med Kerstin Abukhanfusa, bland annat med änkepensionen. Abukhanfusas tes om ”piskan och 

moroten” är väl tillämpbar och fungerar i det här sammanhanget. Och problemrepresentationerna, 

dvs svaret på frågan hur antaganden och förutsättningarna såg ut, består enligt min mening av 

diskussionerna om fattigvården, invalidbidraget, änkornas barn samt den gifta kvinnans 

förvärvsarbete. Yvonne Hirdmans teori om genussystemet har varit användbar för att förstå 

resonemangen hos kvinnoförbundet och även det sätt på vilket Olivia Nordgren argumenterar, ibland 

inkonsekvent, men det handlar förstås om att både kvinnor och män reproducerar genussystemet 

och upprättar ett kontrakt där man inte är inne och tassar på varandras specialområden och 

livsuppgifter. Så utgår till exempel S-kvinnorna från att partiet, Per-Albin Hansson och Gustav Möller 

vet vad som är bäst för dem. Detta tar sitt uttryck framför allt via det som Yvonne Hirdman kallar för 

kulturell överlagring, dvs. det vi tänker om någonting (i detta fall genus eller kön)påverkar hur vi ser 

på saken. Jag menar att den kulturella överlagringen hänger intimt samman med 

problemrepresentationerna. Men den sociala integrationen är också tydlig – till och med 

kvinnoförbundet själva menar att exempelvis änkepensionen är en kvinnofråga och att det därför 

inte är något konstigt med att den sätts i skymundan av männen. Den direkta inlärningen står klart 

och tydligt i fokus under socialdemokraternas kongresser, där männen mästrar kvinnorna och 

uttrycker åsikter om vad som är kvinnans uppgift, vilket allt som oftast innebär att vara i hemmet och 

helst inte på arbetsmarknaden. 

Så långt, så väl. Jag har nu en ytterligare förutsättning för problemrepresentationerna, icke desto 

mindre viktig och något som både Christina Carlsson och Gunnel Karlsson tar upp i sina avhandlingar, 

nämligen den politiska utgångspunkten kontra kvinnors utrymme. Christina Carlsson har, som jag 

skrivit inledningsvis, diskuterat socialdemokraternas verklighetsuppfattning och dess ideologiska 

ställningstaganden som leder till praktisk politik. SAP:s förutsättning när man beslutade om politiska 

frågor var i första hand arbetarklassens väl och detta intresse förenade enligt partiet både kvinnor 

och män, dvs den politiska kampen gick alltid före. De kvinnliga frågorna var av underordnad 

betydelse och politiken utgick ifrån det manliga perspektivet, vilket även Gunnel Karlsson kommer 

fram till, som vi sett. Detta kan vi också se tydligt i min undersökning. Kvinnoförbundet driver som 

sagt frågan om änkepension och pension för änkors barn hårt, men möter inget gehör utan frågan 

förhalas eller ignoreras, trots att kongresser och insändarskribenter i S-kvinnorna tydligt menar att 



det är en socialdemokratisk sak och en av rörelsens viktigaste frågor. När sedan kvinnoförbundet 

under kongressen 1944 tar upp frågan, menar man också att männen anser det vara en kvinnofråga 

som ska skjutas i bakgrunden och bordläggas, och i det läget bör kvinnorna lägga bekymret ”i 

socialministerns händer”, dvs. överlåta åt männen vad de kan bäst. Det blir uppenbart att 

Socialdemokraterna indirekt och utifrån förförståelse och antaganden av vad det innebär att vara 

man, kvinna och socialist, lägger frågan om änkepension åt sidan och diskuterar gift kvinnas 

förvärvsarbete istället, som har mer att göra med den socialistiska agendan. Som Klas Pettersson, det 

kongressombud som motionerat om att gifta kvinnor bör sluta på sina jobb, menar, att det är en 

solidarisk och socialistisk tanke att framför allt minska arbetslösheten när männen tjänar så pass 

mycket att kvinnan inte behöver arbeta. 

Det är således SAP som avgör vad som överhuvudtaget är ett problem, inte kvinnoförbundet, och 

inom SAP är det betydelsefulla personer i partiets ledning som har tolkningsföreträdet, såsom Per-

Albin Hansson och Gustav Möller. Gustav Möller beskriver problemet i sina direktiv och riktlinjer till 

socialvårdskommittén, och när kommittén diskuterar problemet med änkepensionen är det utifrån 

fattigvården och invalidbidraget, något som Möller också mycket riktigt tryckt på i sitt direktiv. Jag 

menar alltså att det framför allt är på grund av (skräcken för att behöva anlita) fattigvården och 

invalidbidraget som änkepensionen införs.  

Man kanske skulle kunna säga att det är tre företeelser som förblir oproblematiserade. Det första är 

socialdemokratin i sig, eller uteblivandet av den socialistiska problemrepresentationen. Fördelen av 

detta drar männen inom SAP, nackdelen drar kvinnorna, som inte har tolkningsföreträde att föra 

fram sin vision av socialismen och därför får se sina hjärtefrågor skjutas åt sidan. Det andra är 

männen – man diskuterar inte eller i mycket små ordalag betydelsen av änklingen och 

änklingspension. Kvinnoförbundet försökte som vi sett lyfta upp frågan på dagordningen, och det 

diskuterades också inom socialvårdskommittén vid något tillfälle, men frågan rann ut i sanden och 

änklingspensionen infördes aldrig. Det är möjligt att det hade sett annorlunda ut om 

kvinnoförbundets argument om änkors barn hade fått större genomslag, detta berörde ju männen i 

hög utsträckning. Man kan gott och väl säga att kvinnors tolkningsutrymme inte fanns och att detta 

fick konsekvenser i lagstiftningen. 

Den tredje företeelsen som förblir oproblematiserad är den borgerliga kvinnorörelsen. Återigen såg 

vi hur kvinnoförbundet lyfte fram ”andra grupper” som ville verka för änkepension och kongressen 

beslöt till och med att aktivt verka för samarbete, men man nådde inte ända fram dit. Kanske 

berodde det på att frågan om änkepension var en icke-fråga även för den borgerliga kvinnorörelsen – 

jag har inte hittat någonting i någon av deras tidskrifter som tyder på att frågan var aktuell vid något 

som helst tillfälle. I så fall är det av intresse varför det var en icke-fråga – ligger det något i det som 

Kjell Östberg skriver om rädslan för socialistiska kvinnoförbundet och att de borgerliga kvinnorna 



kunde påverkas negativt genom att ta upp deras frågor? Eller var det en icke-fråga på grund av helt 

andra sociala, ekonomiska och politiska villkor? Jag tänker inte fördjupa mig i det ämnet här och nu, 

men det är intressant att se eventuella uppslag till andra ämnen och hur man kan gå vidare. Ett annat 

sätt att gå vidare på och fördjupa sig mer, men som jag av utrymmesskäl har valt bort, vore att titta 

närmare på vilka kvinnor som fick änkepension utifrån klass, kön och etnicitet. Det skulle kunna visa 

på effekter av att männen är oproblematiserade och änklingspensionen aldrig infördes, liksom det 

skulle kunna visa på belöningssystemet som Abukhanfusa studerat. 

Slutligen vore det intressant också att studera hur den traditionella patriarkalismen påverkar 

Socialdemokraterna och S-kvinnorna. Ett av mina antaganden i inledningen av den här uppsatsen var 

ju att diskussionerna och problemrepresentationerna inte var av statisk karaktär och att det därför 

var bättre att anlägga ett diakront perspektiv, men det visade sig att åsikterna faktiskt inte svängde 

så mycket med tiden utan stod ganska fast. Hade det månne att göra med traditionell patriarkalism 

och i så fall hur och på vilket sätt? 

Jag ska avsluta den här uppsatsen med ett citat som jag tycker belyser hela undersökningen och visar 

dels på vem/vilka som hade tolkningsföreträde i den politiska debatten, dels på hur kvinnorna fann 

sig i sin lott och accepterade villkoren. Det är Ines Wickström som talar på S-kvinnornas kongress, 

1948. 

 

”…vad socialdemokraternas kvinnor bör göra är att ”lägga detta vårt allvarsamma bekymmer säkert i 

socialministerns händer, mannen som under hela sin verksamhet på det sociala området alltid har 

visat, att han har det varma hjärtat, förståelse och en god vilja när det gäller att hjälpa människor 

när de fått det bekymmersamt.” 
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