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Sammanfattning 
Mellan åren 1934-1946 pågick en debatt i Sverige om kvinnlig samhällstjänst skulle införas 

som en frivillig eller obligatorisk tjänst. År 1939 startades Riksförbundet kvinnlig 

samhällstjänst som en ideell organisation. Studiens syfte var att undersöka Riksförbundet 

kvinnlig samhällstjänst under och kort efter andra världskriget. Undersökningen utfördes med 

hjälp av en kvalitativ textanalys med genusperspektiv. Riksförbundet kvinnlig samhällstjänsts 

huvudsakliga syfte var beredskap och fostran.  Grundtanken var en frivillig tjänst för unga 

kvinnor, mellan 17–25 år, med en teoretisk och en praktisk del med arbete på landsbygden 

hos överbelastade husmödrar. Tjänsten hade tydliga nationalistiska drag och skulle verka för 

landets gemenskap. Initiativtagaren för Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst var  Nora 

Torulf som hade kopplingar till flera nazistiska rörelser.  

 

Nyckelord: Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst, kvinnlig värnplikt, beredskap, andra 

världskriget, genus, nazism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Between the years of 1934 – 1946 a debate was held in Sweden about whether female civil 

service should be a voluntary or an obligatory service. In 1939 the National Organization of 

Female Civil Service started as a voluntary organization. The purpose of the study was to 

investigate this national organization during and shortly after World War II.  The study was 

carried out through a qualitative text analysis with a perspective on gender. The 

organization’s main purpose was mobilization and nursing. The idea was a voluntary service 

for young women, between 17 – 25 years of age, with one theoretical and one practical part 

working in the countryside for overburdened housewives. The service had clear nationalistic 

traces and would help the nation’s community. The originator of the organization, Nora 

Torulf, had connections to many Nazi movements.  

 

Keywords: The National Organization of Female Civil Service, mobilization, World War II, 

gender, Nazism  
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Kapitel 1 

Inledning 

”Ge oss flickor ultimatum! Studentskor har fått det – Men alla präktiga flickor skulle nog i 

grunden vilja bli kommenderade att tjäna hemmet och landet.”
1
  

 

Värnplikt har formats av krig och stormakters imperalistiska strävan. Den västerländska 

militära värnplikt vi känner till idag har sitt ursprung i franska revolutionen. Den franska 

filosofen Jean Jacques Rousseau (1712-1778) talade för att avskaffa legohären och istället 

sätta vapen i medborgarnas
2
 händer när landet hotades. Värnplikten formades ur en 

demokratisk idé, medborgares rättigheter och skyldigheter. Den allmänna värnplikten tog 

längre tid att etablera. Det krävdes först en omvandling till att folket själva skulle vara 

ansvariga för landets försvar. Istället för en skyldighet skulle plikten att försvara sitt land ses 

som en medborglig rättighet. 

 

 En allmän värnplikt för män infördes i Sverige 1901 för en starkare militär enhet. Vid krig 

eller hot om krig krävs en mobilisering av krafter utöver det militära. Beredskap utifrån det 

militära och civila försvaret innebär att under fredstid vidta speciella åtgärder för att vara 

beredd med ett samlat försvar ifall krig skulle bryta ut. Inom ett militärt försvar innebär 

begreppet beredskap ett krav på förmågan att kunna sätta igång viss verksamhet inom en 

specifik tidsram. Beredskap på riksnivå handlar om administrativa krafter, dels samhällets 

förmåga att anpassa sitt agerande till ökat krav på krishantering.
3
  

 

En av de första större kvinnliga beredskapsrörelser i Sverige var Lottarörelsen, som bildades 

som en systerorganisation till Landstormsrörelsen.  Lottarörelsen var likt sin 

 

1 
 Margit Froste, ”Ge oss flickor ultimatum!”,  Husmodern 11 (1944), s.15, 41.  

2
 Läs, män.  

3
 Lennart Rönnberg, Nationencyklopedin, Beredskap 2016, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beredskap (Hämtad 2016-

11-07). 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/beredskap
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ursprungsorganisation en ideell rörelse, byggd på den fria viljan att skydda sitt land.
4
 Kvinnlig 

värnplikt var en del av en beredskapstanke om att samla alla möjliga krafter för att försvara 

och skydda sitt land vid krigsutbrott. Under första världskriget väcktes debatten om en 

kvinnlig värnplikt eller samhällstjänst i Sveriges riksdag. Motionen röstades ner med 

argument om att kvinnor omöjligen kunde ha pliktskyldigheter när de saknade medborgliga 

rättigheter; Den kvinnliga rösträtten kom först 1921.
5
 Under andra världskriget var situationen 

annorlunda, den allmänna rösträtten var införd och kvinnor var nu svenska medborgare. När 

frågan åter igen nådde riksdagen hade redan en kvinnlig samhällstjänst börjat ta form utifrån 

ideella krafter: Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst grundades 1939 av Nora Torulf (1903-

1993).
6
  

 

Obligatorisk kvinnlig värnplikt infördes aldrig i Sverige och i den samtida politiska debatten 

är frågan om värnplikt åter igen aktuell men i en ny tappning. Det föreligger idag ett 

lagförslag om att värnplikten ska vara könsneutral.
7
 Begreppet neutral är vidare problematiskt 

i kontexten försvar eftersom att värnplikt historiskt sett har varit juridiskt direkt 

sammankopplat med män. Värnplikt är på grund av sin historiska bakgrund manligt betingat 

och det militära är och har varit dominerat av män.
8
 Krigssituationer skapar en omständighet 

där genusrelationer ställs på sin spets i förhållande till nation och försvar och där 

föreställningar om kvinnligt och manligt blir både utmanade och ytterligare förstärkta.
9
 Det 

finns en dubbelhet i könsordningen under krigstider. I brist på tid eller utrymme finns det lite 

kraft till att förändra normer kring kvinnors och mäns uppgifter samtidigt som det finns en 

könsöverskridande möjlighet.
10

 Med utgångspunkt i andra världskriget kommer studien att 

 

     
4
 Margareta af Ugglas, Lottorna i samhällets tjänst, Stockholm 1984, s 27.  

 

5
 Madelene Lidestad 2005, s. 96. 

6
 Nora Torulf, Kvinnlig samhällstjänst – en signal i tiden,  Stockholm, s. 1934.   

7 
Motion 2003/04:254. En könsneutral värnplikt. 

8 
Gudrun Schyman, Feministisk initativ, Befria mannen från mansmonopolet!, 2017, 

http://feministisktinitiativ.se/befria-manligheten-fran-valdsmonopolet/ (Hämtad 2017-01-15).   

9 
Ibid, 18. 

10
 Johanna Overud. I beredskap med Fru Lojal: behovet av kvinnlig arbetskraft under andra 

världskriget. Stockholm, 2005, s.18.   

http://feministisktinitiativ.se/befria-manligheten-fran-valdsmonopolet/
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granska Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst utifrån underliggande ideologier,  politisk 

debatt och genus. 

     

Syfte & frågeställningar 

Mellan åren 1934 – 1946 pågick en debatt i Sverige om kvinnlig samhällstjänst skulle införas 

och om den skulle vara frivillig eller obligatorisk. År 1939 startade Riksförbundet kvinnlig 

samhällstjänst som en ideell organisation. Kritik riktades mot förbundet om att det var 

naziinspirerat. Studien ska granska debatten om kvinnlig samhällstjänst utifrån det politiska 

klimatet i riksdagen och samhället. Studiens syfte är att undersöka Riksförbundet kvinnlig 

samhällstjänst under andra världskriget med utgångspunkt i följande frågeställningar.         

 

 Vilken var idén bakom kvinnlig samhällstjänst?    

 Kan kvinnlig samhällstjänst kopplas till någon form av nationalism och i så fall hur? 

 Hade organisationen Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst en nazistisk grund?   

 Hur såg synen på Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst ut utifrån det samtida 

politiska klimatet? 

 Kan Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst betecknas som en kvinnorörelse?  

 

Material och metod 

Studien utförs huvudsakligen med hjälp av en kvalitativ metod, en deltagande observation där 

texter tolkas och kodas utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Slutsatser och ny kunskap 

tillkommer genom textanalys av utvalt material av både primära och sekundära källor. Studien 

har även kvantitativa inslag i form av statistik över Riksförbundet kvinnlig samhällstjänsts 

verksamhet. Det förekommer en del komparativa inslag,
11

 politiska aktörers åsikter och 

agerande från den samtida höger- och vänsterskalan jämförs för att förstå de olika aktörernas 

skilda eller delade åsikter.       

 

 

11 
Rolf  Ejvegård, Vetenskaplig metod, Lund, 2009, s. 44. 
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Studiens primära källor består av riksdagsmotioner, utredningar och samtida politiska texter  

från tidsperioden 1934-1946. Motioner och utredningar är avgränsade till riksdagstryck 

berörande kvinnlig samhällstjänst. Det mest omfattande materialet för studien är politiska 

texter, som tillsammans med riksdagstryck ger en mer tillförlitlig bild av samtiden under 

andra världskriget eftersom flera olika politiska perspektiv tydliggörs. Pamfletten Kvinnor i 

beredskap av Emmy Melin visar på ett syndikalistiskt perspektiv på kvinnlig samhällstjänst.
12

 

Tidskriften Husmodern innehåller en artikel skriven av Margit Froste (1892–1968) från 

Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst (RKS).
13

 Materialet är litet i sitt omfång men förstärks 

med en separat skrift från förbundet om deras verksamhet, Riksförbundet kvinnlig 

samhällstjänst.
14

 Materialet innehåller innehållsrik kunskap i både form av kvalitativa och 

kvantitativa data. Källan kompletteras av en samtidsskrift författad av Nora Torulf, 

initiativtagare till RKS.
15

 Sekundärt material som berör kvinnlig samhällstjänst har använts i 

studien för att ge en mer tillförlitlig bild ur flera politiska perspektiv. Frågan om kvinnlig 

samhällstjänst 1937 - 1946 ger en överblick av kvinnlig samhällstjänst under andra 

världskriget och kort därefter.
16

 Otakt med tiden av Sif Bokholm ger en fördjupad bild av 

Nora Torulf, initativtagare till Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst.
17

  

 

De sekundära politiska texterna och skildringarna kan benämnas som berättande källor, en 

episod som författaren själv inte var en del av. I sådana källor finns det en risk att uppgifterna 

är förvrängda; Både äktheten, representativiteten och sanningshalten måste ifrågasättas.
18

 

Källmaterialet kan även vara tendensiöst, såtillvida att skribenten överdrivit eller ljugit.
19

 

 

12 
Emmy Melin, Kvinnor i beredskap, Stockholm, 1944. 

13 
Margit Froste, 1944, s. 41. 

14 
Riksförbundet Kvinnlig samhällstjänst, Riksförbundet Kvinnlig samhällstjänst.: 1939-1946. 

Stockholm, 1946.  

15 
Nora Torulf. Stockholm, 1934.  

16 
Britta Lövgren. ”Frågan om en kvinnlig samhällstjänst 1937-1946”. Personhistorisk tidskrift 86 

(1990).   

17 
Sif Bokholm. I otakt med tiden.Stockholm, 2008.  

18 
Anders Florén och Hendrik Ågren, Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, Lund, 2006, s. 74. 

19 
Anders Florén och Hendrik Ågren 2006, 74. 



5 
 

Eftersom materialet är skrivet av politiska aktörer kan tendensen vara hög, vilket måste 

uppmärksammas. Tendensen är relevant för studien eftersom de olika politiska aktörernas 

åsikter granskas, dock är det viktigt att vara medveten om att det är subjektiva skildringar och 

inte direkta sanningar. En möjlig risk i studien är att det finns en större representation av en 

särskild politisk inriktning, ett problem som kan undvikas genom att medvetengöra bortfallet i 

avgränsningar. Representation från olika politiska akörer är begränsad på grund av 

tillgänglighet. Det hade varit önskvärt att lyfta olika politiska aktörer för att få en bred bild av 

debatten om Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst. På grund av materialets begränsningar har 

högern och den kommunistiska vänstern ett större talutrymme.         

 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till tidsperioden 1934 till 1946, beredskapsåren i Sverige under andra 

världskriget. Debatten uppkom redan under första världskriget men blev mer fördjupad under 

andra världskriget på grund av att kvinnans förändrade status. Kvinnor hade rösträtt sedan 

1921 och kunde därför även få fler skyldigheter gentemot staten än tidigare.
20

 Det hade 

kunnat vara relevant att jämföra Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst (RKS) med liknande 

organisationer inom nationen eller internationellt, men på grund av tidsbrist studeras endast 

RKS.   

 

Dispostion 

Materialet kommer att studeras genom läsning, bearbetning och analys utifrån valda teorier, 

vilka presenteras längre fram under rubriken teoretiska utgångspunkter. Bearbetning sker med 

hjälp av en tematisk metod. Empirin är uppdelad i teman utifrån kategorier uppbyggda efter 

frågeställningarna. Uppdelningens syfte är att få en röd tråd genom texten samt få en direkt 

koppling till frågeställningarna. Undersökningen förstärks och analyseras med hjälp av 

tidigare forskning och utvald litteratur, dels för att placera källorna i sin samtida kontext samt 

för att stärka den empiriska textens tolkningar och resonemang. Riksförbundet kvinnlig 

samhällstjänst förkortas nedan som RKS.  

  

 

20 
Madelene Lidestad 2005, s. 96. 
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Tidigare forskning  

Kvinnor under andra världskriget 

Generellt finns det en mängd forskning om beredskapstiden i Sverige under andra 

världskriget. Om kriget hade kommit
21

 bearbetar folklig beredskap och motstånd i Sverige. 

Kvinnans perspektiv saknas dock i Lindals skildring. Kvinnors roll under krigstider har haft 

en tendens att försvinna i vår historiebeskrivning. De senaste åren har det tillkommit en 

mängd forskning om krig och beredskap med genusperspektiv där kvinnans deltagande är 

beaktat. Almgrens avhandling Kvinnorörelsen och efterkrigsplanering innehåller en 

omfattade genusanalys om tiden under och efter andra världskriget. Den behandlar kvinnliga 

strategier och aktioner för påverkan av den svenska regeringen mellan 1939 och 1947. 

Almgrens avhandling har fokus på kvinnorörelsen och nämner debatten om kvinnlig 

försvarsplikt och granskar frågan ur ett kvinnokampsperspektiv.
 22

 Den här studien kommer 

att ge en djupare analys av uppdelningen mellan höger- och vänsterskalan för att undersöka 

den politiska uppdelningen och den delade synen på kvinnans arbetsroll och kvinnlig 

värnplikt. Madelene Lidestad har skrivit avhandlingen Uppdåd, uppgifter och undantag, en 

studie om genusarbetsdelningen under första världskriget.
23

 Lidestad tar också upp kvinnlig 

samhälltsjänst under första världskriget medan den här studien ger en bild av Riksförbundet 

kvinnlig samhälltsjänst under andra världskriget.  

 

Internationellt 

Det finns en del forskning om kvinnlig samhällstjänst utanför Sverige. I Home/Front sker ett 

möte mellan krigshistoria och genushistoria där syftet är att belysa 1900-talet i Tyskland ur ett 

intersektionellt perspektiv. Litteraturen behandlar Tysklands krigshistoria ur ett bredare 

genusperspektiv och undersöker relationen mellan krig och fred, militära och civila, hem och 

 

21 
Kurt Lindal, Om kriget hade kommit: Folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra 

världskriget. Stockholm, 1998, s. 11.   

22 Nina Almgren, Kvinnorörelsen och efterkrigsplanering: Statsfeminism i svensk 

arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget, Umeå, 2006, s. 3.  

23  Madelene Lidestad 2005, s. 11.   
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front samt män och kvinnor.
 24

 Behind the lines: Gender and Two World Wars av Margaret R 

Higonnet behandlar relationen mellan kvinnor och män under andra världskriget. Higonnet 

undersöker varför könsrollerna inte blev permanent förändrade efter krigets rubbning av 

samhällets roller.
25

 Kvinnlig beredskap studeras utifrån hur kriget påverkade könsroller på 

kort eller lång sikt.   

 

Nationalism 

Ett nationalistiskt perspektiv är centralt i den här studien och det uppkommer en tydlig 

koppling mellan samhällstjänst och den fascistiska idén. I Facing the Fascist model kopplas 

samhällstjänst samman med Nazitysklands tillvägagångssätt. Demokratiska länder stötte på 

ett problem i och med införande av samhällstjänst då Nazityskland hade det mest 

välfungerade samhällstjänstsystemet, vilket även användes som en symbol för nationell 

socialism. Studien jämför det politiska klimatet och diskussionen kring svensk och 

amerikansk samhällstjänst och jämför dessa med den fascistiska modellen.
26

 Det finns ett 

forskningsglapp om kvinnlig samhällstjänst och RKS kopplat till Tyskland och fascism, 

förhoppningsvis kan denna studie hjälpa till att fylla i kunskapsluckan.   

 

Kvinnlig samhällstjänst 

I Overuds avhandling I beredskap med fru Lojal granskas hotet om krig och hur det påverkade 

planer och användning av kvinnors arbete under beredskapsåren. Overud belyser att 

tjänstepliktslagen aldrig togs i bruk för kvinnor i Sverige utan att det blev en satsning på 

frivilligt arbete.
27

 Overuds avhandling behandlar främst genusordningen och om beredskapen 

under andra världskriget bidrog till någon förändring. Det saknas en djupare förankring i 

 

24 
Karen Hagemann och Stefanie Schüler-Springorum (red.), Home/front: The Military, War and 

Gender in Twentieth-century Germany, New York, 2002, s. 3.   

25
 Margaret R Higonnet, Behind the lines: Gender and Two World Wars, New Haven, 1987, s. 4.   

26 
Norbert Götz och Kiran Klaus Patel, “Facing the fascist model: discourse and the construction of 

labour services in the USA and Sweden in the 1930s and 1940s”, Journal of contemporary history 

41:1 (2006), s. 57-73, s. 57.  

27
 Johanna Overud. I beredskap med Fru lojal: behovet av kvinnlig arbetskraft under andra 

världskriget. Stockholm, 2005, s. 185.  
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nationalism i Overuds avhandling, förhoppningsvis kan denna studie förankra det ytterligare 

genom att belysa den nationalistiska diskursen. 

 

Teoretiska utgångspunkter    

Studien har ett aktörsinriktat perspektiv med politiska aktörer i fokus. Likt Almgren och andra 

forskare utgår studien från att staten är ett centralt maktcentrum för konstruktion av genus och 

reglering av samhällets genusordning
28

. Den här studien omspänner en tidsperiod mellan 1934 

– 1946. Almgren beskriver tidsperioden som ett formativt moment, en beteckning på 

krislägen som sätter institutionella former i rubbning och skapar nya ekonomiska och sociala 

förhållanden.
29

 Nedan presenteras två teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån: 

genussystemet samt kvinnlig organisering.   

 

Genussystemet 

Studien utgår från Yvonne Hirdmans genussystem, en metod för att göra reflektioner om 

kvinnors sociala underordning. Begreppet genus syftar på en kunskap om manligt och 

kvinnligt och en förståelse om hur manligt och kvinnligt ”görs”.
30

 Hirdman om genus: 

  

Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas vilka ger till/skapar föreställningar och sociala 

pratiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, 

det är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”.
31

 

 

 

28 
Nina Almgren 2006, s. 6. 

29 
Ibid, s. 6. 

30 
Yvonne Hirdman. Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Lund, 2004, s. 

115.  

31 
Ibid, s. 116. 
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Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. En beteckning av sammanbundna processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar vilka tillsammans ger upphov till mönstereffekter 

och regelbundenhet. Det är en grundläggande ordning som ger förutsättningar för andra 

sociala ordningar. Kategorisering av människor i genus har blivit en bas för sociala, 

ekonomiska och politiska ordningar. Systemet bygger på två principer; Manligt och kvinnligt 

bör inte blandas samt att mannen är normen och utgör formen för det normala och allmänna.
32

 

Likt andra genusforskare använder sig Hirdman av genuskontraktet för att förstå hur 

människan ”gör genus”.
33

 Varje samhälle och varje tid har någon variant av ett kontrakt 

mellan könen. Kontrakten är osynliga föreställningar mellan kvinnor och män och består av 

föreställningar i olika nivåer om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i 

kärleken, i språket och så vidare.
34

  

 

Kvinnors organisering  

För att granska kvinnlig samhällstjänst utifrån kvinnlig organisering tar studien utgångspunkt 

i Malin Rönnbloms avhandling Ett eget rum?.
35

 Rönnblom undersöker kvinnlig organisering 

på glesbygden och ifrågasätter vad som kan kallas kvinnorörelse. Feministisk forskning visar 

att det finns en uppdelning i samhället mellan en offentlig och privat sfär där kvinnor blir 

avpolitiserade då de historiskt sett befunnit sig i den privata sfären. Kvinnor har organiserat 

sig med syfte att skapa egna rum och utmana etablerade rum för politik. Rönnblom 

undersökte kvinnors organisering på områden som traditionellt inte ses som kvinnorörelser.
36

 

Rönnbloms avhandling diskuterar frågan om vad som kan betecknas som en kvinnorörelse 

och vidare om kvinnlig samhällstjänst kan definieras som en kvinnorörelse. Rönnbloms 

avhandling fokuserar på kampen om politiken och om kvinnors inflytande, hur politik kan och 

bör definieras och bedrivas samt vilken betydelse kön har för detta.
37

 Studien tar sin 

utgångspunkt i Rönnbloms resonemang genom att ställa relationen mellan kvinnors 

 

32 
Yvonne Hirdman 2004, s. 116. 

33 Ibid, s. 120. 

34
 Ibid, s. 120. 

35 
Malin Rönnblom 2002, s. 1. 

36 
Ibid, s. 1. 

37 
Malin Rönnblom 2002, s. 2. 
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organisering i RKS och den etablerade politiken i centrum för att kunna diskutera de 

begränsande principer som sätter gränser för kvinnors handlande.     

 

Bakgrund 

I kommande avsnitt följer en bakgrund som ska hjälpa läsaren att få en förståelse för det 

samtida klimatet och reda ut begrepp som förekommer i studien. Först följer en redogörelse 

om kvinnor och genus under andra världskriget. Därefter redogörs hur begreppen beredskap, 

högern och vänstern används i studien. Sedan följer en beskrivning av hur kvinnlig 

samhällstjänst förekommer internationellt. Till sist presenteras två stora kvinnliga 

beredskapsrörelser under andra världskriget: Lottarörelsen som hade sitt ursprung i finska 

Lotta Svärd och Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté.  

  

Kvinnor och genus under andra världskriget 

Studien utgår från att det rådde en oklarhet i vad som var kvinnors uppgift i det politiska 

försvaret i Sverige under andra världskriget. Utgångspunkten är hämtad från Overuds 

avhandling.
38

 Det fanns en stark föreställning om att kvinnor utifrån enbart sitt kön skulle 

försvaras och inte försvara. Likt Overud utgår studien från att män och kvinnor hade skilda 

skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten trots ett gemensamt politiskt 

medborgarskap. Det fanns en dubbelhet i könsordningen under krigstiden. I brist på tid eller 

utrymme fanns det lite kraft till att förändra normer kring kvinnor och mäns uppgifter 

samtidigt som det fanns en könsöverskridande möjlighet. En förändringsmöjlighet som 

framförallt handlar om att kvinnor tar över mäns arbetsuppgifter. I ett efterhandsperspektiv 

gav inte beredskapsåren upphov till några stora förändringar i kvinnors sociala situation, 

däremot fanns det en förändringsmöjlighet som hade kunnat utveckla könsrollerna.
39

  

 

 

 

 

38 
Johanna Overud 2005, s. 18. 

39 
Ibid, s. 19. 
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Beredskap 

I studien syftar begreppet beredskap på beredskapstiden i Sverige under andra världskriget. 

Begreppet beredskap används ofta vagt i olika sammanhang och kan ha  olika betydelser 

beroende på sin kontext. Stadsministern Per-Albin Hansson är känd för sitt citat, ”Vår 

beredskap är god”.
40

 Martin Kylhammar uttalar sig om citatet, ”Stadsministern Per-Albin 

Hansson talade inte om det militära försvaret, utan om livsmedelsförsörjningen med mera, när 

han sa att vår beredskap var god och förde således inte svenska folket bakom ljuset.”
41 

Kylhammar betecknar det kända citatet för en faktoid, något som hålls som sant men 

egentligen är felaktigt. Kylhammar myntade begreppet faktoid, ”något som ser ut som ett känt 

faktum men är för det bättre vetandet något uppenbart felaktigt”.
42

 Vidare omfattar begreppet 

historiska föreställningar som lever kvar istället för att bli klassade som felaktigheter.  

Hanssons uttalande kopplas idag till en militärberedskap medan begreppet egentligen 

innefattar olika typer av beredskap. Begreppet är hämtat från det militära och civila försvaret. 

I det civila försvaret innebär begreppet att vid fred vidta speciella åtgärder för att vara beredd 

med samlade försvarsansträngningar, kunna säkra viktiga samhällsfunktioner samt skydda 

befolkningen vid konflikt och krig. Inom militärt försvar innebär begreppet beredskap ett krav 

på förmågan att kunna sätta igång viss verksamhet inom en specifik tidsram. Beredskap på 

riksnivå handlar om administrativa krafter, dels samhällets förmåga att anpassa sitt agerande 

till ett ökat krav på krishantering.
43

   

 

Beredskap kan även innefatta värderingar och ideologier som nationalism och patriotism. 

Blomqvist analyserar den socialistiska arbetarklassen och använder begreppet nationellt 

självförsvar, att göra allt för att förhindra krigsutbrott. En internationell idé med ett högt värde 

 

40 
Anders Isaksson, Per-Albin: IV Landsfadern, Stockholm, 2000, s. 379.  

41 
Martin Kylhammar, ”Dagens forskning öpnnar nytt forum för folkbildning”,  Dagens forskning: 

tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle 9, s. 20-20, 2002, 20. 

42 
Martin Kylhammar 2002, s. 20.   

43 
Lennart Rönnberg, Nationalencyklopedin, Beredskap, 2016, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/beredskap (Hämtad 2016-

11-07). 
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på den egna nationens rätt och särart. Blomqvist använder sig även av begreppet mobilisering 

som ligger nära i relation till beredskap. Mobilisering i den benämning att större makter 

bygger upp sin styrka och därmed tvingar mindre nationer att förbereda sig till krig, 

mobilisering av stormakters militäravtal och imperial övermakt. Blomqvist använder 

begreppet mobilisering som något som samlar ihop sig, gör sig beredd och bygger upp sin 

styrka. 
44

  

 

I studien används termen beredskap med en bredare betydelse. Det kan både innefatta militär 

beredskap så väl som civil. Vidare är det viktigt att läsaren tar med sig ovan beskrivna 

värderingar i beredskapstanken under andra världskriget. Förståelsen är viktig för att inse 

vilka grundidéer som låg bakom beredskapstanken och vidare för att förstå varför kvinnlig 

samhällstjänst var en diskuterad fråga.    

 

Nationalism 

Nationen – nationalstaten, är den centrala politiska enheten i den moderna perioden. 

Nationalism kan betraktas som nationens ideologi.
45

 ”I sin enklaste form kan nationalism 

defineras som idén att världens befolkning kan indelas i nationer och att var och en av dessa 

har en legitim rätt till en egen stat”.
46

 Nationalismen har paradoxala drag; ”Den utger sig för 

att stå höjd över särintressen eftersom den företräder hela folket, ja varje folk, men samtidigt 

representerar den i praktiken egenintresset hos en liten grupp som använder den för att placera 

sig själv i centrum och göra politisk karriär.”
47

 Nationalism brukas här i betydelse av en 

föreställd gemenskap, synen på nationen som säregen och med en gemensam nationell 

livsform.
48

 

 

 

44 
Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen, Stockholm, 

2006, s. 98.  

45
 Sverker Sörlin, Nationalism, Stockholm, 2006, s. 38.   

46
 Ibid, s. 38.  

47
 Ibid, s. 38.  

48
 Håkan Blomqvist, 2006, s. 44.  
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Höger- och vänsterpolitik 1939 till 1946 

I den här studien brukas begreppen högern och vänstern. De syftar på de samtida politiska 

uppdelningar som rådde under beredskapsåren i Sverige under andra världskriget. Begreppen 

används enligt den statsvetenskapliga normen. I studien brukas begreppet vänstern som en 

politisk term och en benämning på partier och andra grupper som vill bekämpa ojämlikheter i 

samhället och betonar behovet av samhällsförändringar. Benämningen uppstod under franska 

revolutionen och kom att benämna de franska revolutionärernas idéer som först ärvdes av 

liberaler och sedan socialister.
49

  

 

Liberalism kunde beskrivas som en frihetslära som hävdade att den enskilda individen hade 

rätt att göra vad hen ville så länge hen inte skadade någon annan. Det ansågs vara 

medelklassens ideologi och kunde beskrivas som en linjär utvecklingssyn, där utvecklingen 

ständigt gick framåt. För liberalismen var marknadsekonomi det mest önskvärda ekonomiska 

systemet, omfattande även  näringsfrihet.
50

 Liberaler utgick från att kvinnan skulle betraktas 

som alla andra individer med mänskliga rättigheter och därför behandlas likvärdigt, delvis inte 

med särskilda privilegier och utan kvotering. Vidare kunde liberaler ställa sig tveksamma till 

att det personliga var politiskt, eftersom det kunde antyda att statens inflytande skulle öka 

över den privata sfären.
51

  

 

Socialism i politisk benämning var allmänt en beteckning på en politisk rörelse som var emot 

det kapitalistiska samhället. Socialister ville ha en samhällsordning där folket hade makten 

över näringsliv och samhällsutveckling utan klasskillnader där alla hade lika rätt till 

utveckling. Socialism formades under 1800-talet i flera utvecklingsstadium, där i bland 

marxistisk socialism och socialdemokratisk socialism. Socialismen lyfte fram arbetarklassen 

och utgick från ett klasstänkande, den hade en progressiv utvecklingssyn och trodde på 

 

49 
Bengt-Åke Häger, Nationencyklopedin, Vänstern, 2017 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nstern (Hämtad 2017-01-

16).   

50 
Stig-Björn Ljunggren, Ideologier, Stockholm, 2002, s. 15, 23, 28, 31. 

51 
Ibid, s. 21. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A4nstern
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framsteg.
52

 Socialismen har sett kvinnans frigörelse som en del av klassfrågan. I ett klasslöst 

samhälle kunde kvinnan lösgöra sig från förtrycket. Det var inte möjligt att få en total 

frigörelse så länge samhället var bundet av klassmönster och en dominerande borgarklass.
53

        

 

Högern syftade ofta i politiska sammanhang på grupper eller partier med konservativa 

åsikter.
54

 Konservatism i politisk benämning hävdade att förändring av samhället skulle ske 

ytterst försiktig. Förändringar skulle endast ske om det var nödvändigt för att behålla 

samhällsordningen. Konservatism kunde ses som en motreaktion till upplysningstiden och 

den franska revolutionen samt som reaktion på liberalernas frihetslära. Konservatism lyfte 

fram aristokratin och vikten av dessa som kulturbärare och arv från generation till generation. 

Konservatism ville ha en fri handel inom ramar av traditioner och ser gärna att alla människor 

äger egendom för att gynna ekonomin. Traditioner var viktiga och fick därför inte förändras 

hur som helst och människan bör följa i sina förfäders spår. Kvinnans roll som moder sågs 

som en naturlighet, likt att familjen var naturlig i sin form och inte kan upphävas av politiska 

reformer.
55

 

 

Riksdag och regering 

Här följer en redogörelse för riksdagen och regeringen. Under andra världskriget bildades en 

samlingsregering med representation från samtliga partier, förutom kommunisterna, med 

socialdemokraten Per-Albin Hansson (1885–1946) som statsminister, Per Edvin Sköld (1891–

1972) var försvarsminister. Utrikesministern Rickard Sandler (1884–1964) fick avgå och 

ersattes av den icke-partianslutna diplomaten Christian Ernst Günter (1886–1996.)
56

 Samtliga 

partier var enade om en snabb och effektiv upprustning.
57

 Samtliga var överens om att ju 

 

52 
Stig-Björn Ljunggren, 2002, s. 16, 18, 26, 31. 

53 
Stig-Björn Ljunggren, 2002, s. 16, 18, 26, 31. 

54 
Nationalencyklopedin, Nationencyklopedin, Högern, 2017 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%B6gern (Hämtad 

2017-01-16).   

55 
Stig-Björn Ljunggren, 2002, s. 15, 17, 20, 22, 24, 29. 

56 
Per Modie, Beredskapsåren: Sverige i bilder 1939-1945, Lund, 2015, s. 21.  

57 
Lars Andersson I, Sveriges historia: under 1800- och 1900-talet, Stockholm, 2003, s. 170. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%B6gern
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större hot, desto starkare försvar. Uppfattningen om hotbilden varierade dock mellan 

partierna. Högern såg mörkare på situationen än mellanpartierna och socialdemokraterna var 

de största optimisterna. Hotbilden eskalerade i och med det finsk-ryska krigets utbrott och 

riksdagen var enade om en ökad upprustning  i Sverige. Det huvudsakliga målet för svensk 

politik under andra världskriget var att bevara landets fred, självständighet och oberoende. 

Genom beredskapsförstärkningen fick övriga samhälleliga intressen grovt beskurna resurser.
58

 

I och med samlingsregeringens nya tillträde godkände riksdagen fullmaktslagar för regeringen 

i försvaret av rikets säkerhet.
59

    

 

Sveriges riksdag hade ett tvåkammarsystem där första kammaren valdes indirekt genom 

landstinget och de största städernas kommunala församlingar. Första kammaren ansågs 

representera bildningen och förmögenheten och var reglerad uitfrån ålders-, inkomst- och 

förmögenhetsvillkor. Från och med år 1921 och den allmänna rösträtten valde folket till den 

andra kammaren.
60

 För att tydliggöra den samtida politiken presenteras samtliga 

riksdagspartier i Sveriges riksdag; Högern och moderata samlingspartiet (M), Bondeförbundet 

och Centerpartiet (C), Liberala samlingspartiet, Frisinnande folkpartiet, Liberala 

riksdagspartiet, Folkpartiet, Liberalerna (Fp), Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, 

Sveriges kommunistiska parti, Socialistiska partiet, Vänsterpartiet kommunisterna och 

Vänsterpartiet (V) samt Socialdemokraterna (S). 
61

   

 

Kvinnlig värnplikt internationellt   

Kvinnlig värnplikt eller samhällstjänst var inget specifikt för Sverige; Det fanns liknande 

rörelser internationellt. Till exempel praktiserade både USA och Tyskland kvinnlig 

samhällstjänst under andra världskriget. De båda länderna insåg att gruppen kvinnor var den 

största resursen av tillgängliga arbetare. Det stora dilemmat var att mobilisera kvinnor till 

 

58 
Karl Molin, Försvaret, folkhemmet och demokratin, Stockholm, 1974, s. 10.  

59 
Andersson I, Lars 2003, s. 170.  

60 
Sveriges riksdag. Riksdagens historia. 2016. http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-

riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/ (Hämtad 2016-12-30).   

61 
Lars Andersson I 2003, s. 170. 
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tjänstgöring och om det skulle ske frivilligt eller genom tvång. Både USA och Tyskland  

stötte på ett problem att mobilisera kvinnlig arbetskraft på grund av den rådande 

genusuppdelningen. Likt andra länder hade USA och Tyskland en tydlig uppdelning mellan 

kvinnor och män och värnplikt och krig var manligt betingat. Genusnormer ändrade sig 

långsamt men i media kunde de ändra sig snabbt om det fanns ett ekonomiskt intresse bakom. 

I krigstider krävdes det en ny bild av kvinnan för att skapa intresse för att arbeta och 

tjänstgöra när det normativt ansågs vara manligt betingat.  Propaganda var en viktig del 

bakom konceptet kvinnlig samhällstjänst. Könsroller är djupt rotade och förändras under en 

längre tid. I kriget fanns det ett behov av en snabb förändring och därför pågick mediala 

försök att förändra den allmänna bilden av kvinnan. Propaganda i form av bilder riktades till 

kvinnor för att få dem att ta på sig tjänstgöring under kriget.
62

      

 

Kvinnlig beredskap i Sverige 

Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst var en liten organisation jämfört med andra 

beredskapsrörelser i Sverige. För att förstå vilken roll förbundet hade i Sverige måste läsaren 

vara medveten om andra kvinnliga beredskapsorganisationer som startades på grund av andra 

världskriget. Först följer en redogörelse av svenska Lottarörelsen och finska Lotta svärd. 

Därefter presenteras Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté.  

  

Lottarörelsen och finska Lotta svärd 

Organisationen Finlands skyddskårer grundades i följd av Finlands självständighetskamp i 

anslutning till första världskriget år 1919. Sida vid sida med dessa lokala skyddskårer 

arbetade kvinnliga föreningar ofta under namnet Lotta-svärd föreningen vilka 1921 bildade en 

sammansluten riksorganisation.
63

 Den Svenska landstormsföreningen var intresserade av 

Skyddsföreningens verksamhet och reste till Finland för att studera verksamheten. De tillresta 

svenskarna greps av djup beundran för vad de såg hos den finska Skyddsföreningen. Tillbaka 

i Stockholm samlade officershustrun Tyra Wadner (1891 – 1967) andra landstormsofficerares 

fruar och bildade Landsstormkvinnoföreningen. Föreningens strävan var att anpassa Lotta 

 

62 
Leila J Rupp, Mobilizing women for war: German and American propaganda. 1939-1945, Princeton, 

1978, 74.  

63 Merja Ellefson, The Hero´s Mother: Lotta svärd and mediated memories, Tartu, 2016, s. 3.  
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Svärd organisationens verksamhet efter svenska behov och 1939 gick föreningen under 

namnet Sveriges lottakårer.
 64

 Lottarörelsen var en del av den kvinnliga beredskapen i 

Sverige. Skillnaden var att Lottarörelsen var en frivillig organisation skapad på frivillig grund,  

bortkopplad från staten, dock i samarbete med försvaret. Vidare var det aldrig tal om någon 

ersättning för arbetet utan lottorna arbetade helt ideellt.
65

 Istället ansågs det att lottorna fick 

lön i form av glädjen att kunna hjälpa till att försvara sitt hemland, ”glädjen att kunna göra en 

insats för landets försvar lön nog för mödan”.
66

  

 

Lotta svärd-rörelsen var en mer komplex rörelse än den svenska Lottarörelsen. Den finska 

rörelsen startade under självständighetskriget
67

 medan den svenska rörelsen startade i fred 

även om det var hot om krig.
68

 Lotta svärd grundades för att hjälpa den vita armén och många 

av Lotta-pionjärerna kom från hem som var emot det ryska styret. Under kriget assisterade 

lottorna den vita armén med exempelvis matlagning och vård.
69

 Sysslorna hos lottorna i de 

båda länderna var delvis detsamma, största skillnaden var att de finska lottorna låg i krig. De 

finska lottorna spelade en stor roll under självständighetskriget. Den finska lottan var från 

början en del av armén medan den svenska lottan var en del av en frivillig beredskapsrörelse. 

Den finska rörelsen var en mycket större rörelse än den svenska och var den största 

kvinnoorganisationen i Finland från och med 1920-talet De båda rörelserna blev egna 

organisationer efter att ha ökat i medlemskap. De båda rörelserna hade en patriotisk och 

nationalistisk grundsyn och önskade att sprida en mentalitet om skydd och fred i länderna. 

Den finska rörelsen hade ett mer utpräglat moraliskt syfte att förmedla frihet, självständighet 

och nationellt motstånd.
70
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Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté 

I oktober 1938 bildades Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté (KBK) på grund av andra 

världskrigets påtryckningar. Högerpartisten Birgit Carell och folkpartisten Ruth Stjernstedt 

var initiativtagare till föreningen. Deras syfte var att till kvinnor sprida kunskap om den civila 

försvarsberedskapen. Sannolikt uppfördes KBK efter modell av liknande organisationer som 

bildats i de flesta europeiska länder för att förbereda kvinnor inför det civila försvaret. Endast 

några månader efter uppstarten av KBK var elva kvinnoföreningar anslutna till den centrala 

beredskapskommittén och det fanns 253 beredskapskommittéer och två länsförbund. Från 

början dominerade konservativa och borgeliga försvarsorganisationer som Lottakåren och 

Svenska röda korsets kvinnoråd. I toppen satt främst officers- och överklassfruar. Redan från 

start blev frågan om de politiska partiernas representation aktuell. KBK ansågs endast kunna 

vara en politisk neutral organisation om alla de fyra stora kvinnoförbunden anslöt sig; 

bondeförbundet, folkpartiet, högern och socialdemokraterna. De socialdemokratiska 

kvinnornas inställning var till en början tveksam. Traditionellt hade kvinnoorganisation med 

ursprung ur arbetarklassen tagit avstånd från borgerligt dominerade försvarsorganisationer. 

Vid årsskiftet 1939/1940  gick förbundet med och motiverade sitt beslut med att hotet mot 

freden och demokratin krävde ett samarbete över stridsgränserna mellan olika kvinnogrupper. 

Efter krigsutbrottet fortsatte olika kvinnoföreningar ansluta sig till organisationen. År 1943 

bestod KBK av 27 riksorganisationer, 9 länskommittéer och 400 lokalkommittéer.
71
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Kapitel 2 

Empirisk undersökning 

Den empiriska delen är följaktligen uppdelad tematiskt efter frågeställningarna och är 

uppdelad i kategorierna: kvinnlig samhällstjänst i riksdagen, Nora Torulf, RKS:s 

initativtagare, RKS, politiska röster om RKS och en kvinnorörelse?     

 

Kvinnlig samhällstjänst i riksdagen  

År 1939 lades det fram ett förslag om kvinnlig samhällstjänst i Sveriges riksdag. Det fanns 

olika förslag om den skulle vara obligatorisk eller frivillig samt med en utbildning i hemvård 

för kvinnor i 18 till 20 år. Unga kvinnor skulle utbildas i särskilda läger och därefter 

tjänstgöra på landsbygden. Syftet var att underlätta för husmödrar på landsbygden, skapa en 

förståelse för landsbygdens levnadsvillkor samt överbrygga motsättningar mellan stad och 

landsbygd. Tre motioner i frågan lämnades in 1939
72

.   

 

Motioner 1939 

En motion inlämnades av fröken Andersson med flera från andra kammaren 1939, 

bondeförbundare och folkpartister
73

: ”Angående upprättande av en statsunderstödd frivillig 

samhällstjänst för kvinnlig ungdom”.
74

 En högermotion inlämnades från första kammaren, 

1939
75

: ”Angående utredning och förslag rörande en statsunderstödd frivillig samhällstjänst 

för kvinnlig ungdom.”
76

 Högermotionärerna från första kammaren uttalade sig om att frågan 

om kvinnlig samhällstjänst hade debatterats livligt under de senaste åren i Sverige. Den 

framfördes ofta under parollen kvinnlig värnplikt och verkade ha vunnit stöd hos många 

kvinnor. ”..och har såsom sådan vunnit stöd kanske främst hos kvinnor, som antingen velat 
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hävda generell likställighetsprincip eller inte i samhällstjänsten velat inlägga en motsvarighet 

till mannens värnplikt”.
77

 Skiljaktigheten påvisar den dubbelhet i könsordningen som rådde 

under krigstiden: en könsöverskridande möjlighet samtidigt som det rådde brist på tid för att 

förändra normer.
78

 Motionärernas begäran om obligatorisk beredskap vid krigsutbrott 

lämnade utrymme för könsöverskridande möjligheter. ”Häröver kan man föreställa sig att det 

totala kriget skall kräva att alla kvinnor i en viss ålder mobiliseras i händelse av krigsutbrott 

främst för att hålla produktionen i gång i de mobiliserade männens ställe eller för att på annat 

sätt tas i anspråk”.
79

 Generellt påvisade motionärerna en traditionell föreställning om kvinnan 

och hennes roll. Samhällstjänsten skulle bestå av både teoretisk och praktisk utbildning i 

hushållskola och hemvård. Samhällstjänstens uppgifter skulle framför allt bestå av 

tjänstegöring i enskilda hem, allra helst på landsbygden där det var svårare att få hjälp. 

Tjänsten skulle även riktas in på jordbruksarbete, till exempel skördearbete. Det yttersta syftet 

med samhällstjänsten skulle vara mötet mellan olika samhällsklasser.
80

  

 

 En tids arbete på något av de nämda arbetsområdena skulle öppna deras ögon för 

samhällsproblem utanför deras vanliga horisont eller för sociala förhållanden, som 

de eljest sällan komma i beröring med. I strävan att vidga förståelsen mellan olika 

samhällsklasser och mellan stad och land skulle samhällstjänsten fylla en viktig 

mission.
81

   

 

Motionärerna  önskade att binda samman landet mellan stad och landsbygd. Värdet av de 

nationella pliktidealen skulle ligga bakom obligatorisk kvinnlig samhällstjänst. Det yttersta 

pliktmotivet skulle vara den kvinnliga arbetskraften som skulle ge både kvinnor och samhället 
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stora fördelar. Tyskland nämns som en förebild för Sverige angående hur samhällstjänsten 

skulle utformas.
82

  

 

De försök, som i Tyskland och andra länder gjorts att under viss tid ställa de unga kvinnorna i 

den allt mer expansiva och fordrande statens tjänst, har varit den allom uppenbara förebilden för 

de i Sverige synliga förslagen om en kvinnlig samhällstjänst, ehuru dessa förslag omformas för 

att vara bättre tillämpliga på våra förhållanden.
83

   

 

Motinärerna förnekade inte att Tyskland var en förebild men förtydligade att tjänsten inte 

skulle efterbilda diktaturstaternas samhällsprogram. Samtidigt förnekar motionärerna inte att 

modellen för samhällstjänsten var inspirerad av staternas nybyggnadsarbete och menade att 

idén kunde ha ett värde för länder med ett annat samhällsideal. Som försvar uttryckte de att 

intresset för samhällstjänst eventuellt hade funnits i landet en längre tid, men inte formats till 

riksdagstryck eller att det blivit aktuellt oberoende av utvecklingen utanför Sveriges gränser.
84

 

Den svenska modellen skulle inte ha möjlighet att vara obligatorisk, med undantag för om 

kriget skulle bryta ut. En orsak var att de inte kunde hitta så många arbetsuppgifter som skulle 

täcka cirka 40 000 kvinnors tjänst. De såg även en fara med att bristen på kvinnlig arbetskraft 

skulle öka ännu mer, istället såg de frivillig samhällstjänst som ett alternativ. De menade dock 

att kvinnor som hade en bristande ansvarskänsla skulle kunnat vara ett undantag för 

frihetsprincipen. De spekulerade dock ifall det kunde vara negativt för tjänstens 

marknadsföring och såg hellre att kvinnor skulle se det som en merit att ha deltagit.
85

   

 

År 1939 lades det även fram en flerparti-motion av folkpartisten Bertil Gotthard Ohlin (1899–

1979), bondeförbundaren Carl Erik Hjalmar von Heland (1894–1973) och socialdemokraten 
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Alfred Andersson (1886–1968). Heland och Ohlin var ordförande och viceordförande i 

fullmäktige för RKS.
86

 ”Om utredning rörande en frivillig kvinnlig samhällstjänst.”
87

 

 

En väsentlig förutsättning för att den demokratiska samhällstypen skall bliva 

funktionsduglig är, att alla medborgare, kvinnliga likaväl som manliga, erhålla en 

för deras medborgliga gärning anpassad utbildning och fostran samt förvärva en 

social inställning, präglad av en önskan att göra insatser i hela samhällets intresse. 

Som ett led i i en dylik fostran har tanken på en frivillig kvinnlig medborgartjänst 

eller samhällstjänst, avsedd för landets unga kvinnor, blivit föremål för växande 

intresse.
88

   

 

Flerparti – motionärerna  utgick från en demokratisk- och jämlikhetsprincip, både män och 

kvinnor bör ha en medborglig plikt att göra en insats för landet. Det hade redan utförts försök 

till en dylik samhällstjänst. I motionen uppmärksammades Nora Torulfs sommarläger från år 

1938. Den visade på ett gott resultat och pekade på att en utredning borde sättas till. 

Motionärerna önskade en praktisk prövning av kvinnlig samhällstjänst. Likt tidigare motioner 

anger motionen följande syften: att fostra unga kvinnor och hjälpa landsbygdens 

överbelastade husmödrar, minska klyftan mellan stad och landsbygd samt skapa en starkare 

gemenskapskänsla hos folket. Motionärerna menade att samhällstjänsten var beroende av 

statlig medverkan, bland annat för att täcka kostnader.
89

        

 

Behandling av motioner  

Motionerna behandlades samtidigt i kamrarnas utskott samt i kamrarna. Utskotten samlade 

yttranden från ett flertal organisationer och myndigheter. De flesta kvinnoorganisationer, både 

politiska och andra, sa nej till samtliga motioner. Argumenten var främst att en utredning var 
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onödig eftersom verksamheten redan pågick för att ge hjälp på landsbygden, och RKS redan 

var grundat. Även utskotten sa nej till motionerna. I första kammaren reserverade sig fyra av 

ledamöterna.
90

 Av debatten i första kammaren framgår det att motståndarna vänder sig mot 

förslaget på grund av RKS. Motståndarna menade att idéer som hade sitt ursprung i Tyskland 

inte hade med Sverige att göra. I debatten framgick det att det hade varit presskriverier om 

RKS. Debatten handlar även om att frågan om hjälp till människor på landsbygden var en 

arbetsmarknadsfråga. Båda kamrarna sa nej till förslaget om utredning för kvinnlig 

samhällstjänst.
91

      

 

Motioner från 1941 

År 1941 lämnas två motioner in igen, båda högermotioner.
92

 Motionen från andra kammaren 

var återigen av fröken Andersson med flera, ”om utredning och förslag rörande en 

statsunderstödd samhällstjänst för kvinnlig ungdom.”
93

Samt en motion från första kammaren 

av herr Tamm med flera, ”om utredning och förslag rörande en statsunderstödd samhällstjänst 

för kvinnlig ungdom”.
94

 Motionärerna från första kammaren skrev i sin motionsbeskrivning 

att frågan väckte intresse år 1939 och på grund av utvecklingen som följt var värdet av 

samhällstjänst starkare än förr. Vid 1939 stärkte olika myndigheter och organisationer 

behovet av en utredning. Lantbruksstyrelsen ansåg att tjänsten skulle vara gynnsam både för 

jordbruket och för unga kvinnor. Medicinalstyrelsen ville också se en liknande utredning och 

såg att samhällstjänsten kunde fylla behovet av arbetskraft. Priskommissionen för ekonomisk 

försvarsberedskap önskade samarbete med den kvinnliga samhällstjänsten. Socialstyrelsen såg 

gärna en utredning och ansåg att samhällstjänsten skulle komma till nytta. Även 

Rikskommissionen för Svenska röda korset förordnade en utredning. Fredrika bremer 

förbundet gjorde vissa reservationer och önskade att utredningen skulle vara allsidig och 

förutsättningslös. Av de stora partiernas kvinnoorganisationer förordades utredningen av 
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Högern och Folkpartiet medan en utredning avstyrktes av Bondeförbundet och 

Socialdemokraterna.
95

  

 

Utskottreservanter 1939 menade att en frivillig samhällstjänst inte behövde fixeras i förtid och 

att alla som ville kalla sin verksamhet för samhällstjänst skulle få erhålla stöd. Motionärerna 

menade istället att samhällstjänsten skulle ha en auktoriserad överledning, både för att se till 

att verksamheten blev opolitisk och för att knyta den samman med andra samhällsorgan. 

Eftersom staten inte kunde engageras i för stora frågor skulle en eventuell utredning lägga 

fokus på en frivillig samhällstjänst. Ett skäl för att majoriteten sa nej till en utredning var att 

speciella utredningar redan var planerade eller startade. Det hänvisades även till det arbete 

som arbetsmarknadskommittén verkade för, där endast ett förslag om betänkande om 

tjänsteplikt: ”Kvinnors beredskapskommitté hade satt igång värdefullt arbete, men det låg 

utanför området för kvinnlig samhällstjänst”.
96

 Samtliga motioner avslogs och ingen 

utredning kom till skott. I riksdagsdebatterna och motionerna nämns det att RKS grundats. 

Detta var en orsak till att motionerna inte gick igenom. Det nämndes i riksdagsdebatten att 

RKS var influerat av idéer från Tyskland och att tyska metoder inte ansågs passa i Sverige.
97

 

  

Riksförbundet Kvinnlig samhällstjänsts skrivelse till Ecklesiastiskdepartementet  

RKS framställde en skrivelse till Ecklesiastikdepartementet i februari 1941. Förbundet gav 

yttrande över Värnsakskunnigas förslag om en värntjänst för unga. Yttrandet ansåg att 

lägerverksamheten borde göras frivillig i den utsträckning att flickor mellan 17 och 18 år fick 

välja mellan värntjänstens läger och samhällstjänstens läger eller andra läger med liknande 

verksamhet. I januari 1942 lämnas en skrivelse in till befolkningskommissionen. Skrivelsen 

varr upprättad tillsammans med Landsbygdens Folk och berörde RKS erfarenheter och 

synpunkter på frågan om befolkningsproblemet, speciellt för husmödrar och deras 

arbetsförhållanden. I skrivelsen framhåller förbunden en nödvändighet av att rationalisera 

hemarbetet på landsbygden och öka möjligheten till arbetshjälp. Riksförbundet lämnade in en 
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redogörelse för sina erfarenheter av sina läger. Här påtrycks åter igen vikten av den sociala 

fostran av unga kvinnor. I skrivelsen ville RKS se en utredning angående möjligheten till att 

genomföra en effektiv samhällstjänst.
98

        

 

Nora Torulf, initaitivtagare  

Nora Torulf (1903–1993) var initiativtagare till RKS och gav ut en bok om tjänsten år 1934, 

Kvinnlig samhällstjänst – en signal i tiden.
99

 Boken gavs ut av Sveriges nationella förbund 

(SNF) där Torulf var aktiv som ordförande i dess kvinnoråd samt ledamot i dess studieråd.
100

 

SNF var ett politiskt parti som bildades år 1934 ur Sveriges nationella ungdomsförbund efter 

att förbundet brutit sig ur högerns riksorganisation. Före och under andra världskriget 

utvecklades partiet till att ha en allt mer nazistisk riktning,
101

 och förbundet inspirerades av en 

tydlig nazistpåverkad ideologi. Genom att studera Torulfs texter framträder ett tydligt intresse 

för Tyskland, hon skrev en uppsats om kvinnoarbetet i Tyskland och deltog i en bok om 

sociala grundsatser i det nya Tyskland.
102

  

 

Torulf ansåg att svenska hem stod i kris på grund av förändrade levnadsförhållanden för 

familjer på grund av industrialismens genombrott. Hemmet var enligt Torulf grunden för 

samhället och att goda förhållanden inom hemmet påverkade samhället i en positiv riktning. 

Hemmet skulle bygga på en huslig arbetsinsats med en husmor som både kunde skapa rätt 

hemanda samt sköta hemmets ekonomi. Samtidens hem höll på att ruineras på grund av 

husmödrars bristande förmåga att hålla samman familjen och att hela samhället led därmed av 

moraliska och nationalekonomiska förluster. Hon romantiserade och saknade den tid innan 

industrialiseringen då hemmen stod för en stor del av landets produktion, istället såg hon med 
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fasa på all ökad konsumtion och rationalisering av hemmen. Torulf ansåg att hushållen och de 

arbeten som fortfarande utfördes på landsbygden var avgörande för samhället och för 

folkhushållningen. Kvinnans arbete i hemmet stod för en stor del av nationalinkomsten, men 

att det var hotat på grund av att kvinnor drevs bort från hemarbetet, och det blev allt svårare 

att fylla behovet av kvinnlig arbetskraft. Konsekvensen av förändringarna i samhället 

påverkade familjebildningen och barnantalet negativt. Med oro såg hon på det sjunkande 

födelseantalet och menade att det till stor del berodde på kvinnors inställning till livets värde 

och där kvinnor inte längre önskade föda barn.
103

 Torulf oroade sig främst för arbetstyngda 

husmödrar och menade att det skedde förändringar i positiva riktningar genom rationalisering 

av hemmen och vattenledningar på landsbygden, men att det behövde sättas in 

hjälparbetesinsatser omedelbart. Hon ansåg att det vore ett perfekt arbete för kvinnlig ungdom 

där de dessutom fick chans att visa sin solidaritet med andra kvinnor.
104

 Torulf förhåller sig 

till genussystemet traditionellt och utgår från en tydlig ordningsstruktur av kön där mannen 

står högt i hierarkin.
105

 En föreställning om att kvinnan till sin natur är lagd att vara moder 

och hemmafru.   

 

Torulf såg kritiskt på kvinnorörelsen, och hon ansåg att denna var en konsekvens av 

industralismen då kvinnor tvingats till kampställning. Hon skyllde främst på tidsandan och 

den rådande liberalism, som tvingat kvinnorörelsen att infrågasätta kvinnans roll i samhället. 

Hon ansåg att jämlikhetsprincipen som kom med kvinnorörelsen var falsk och felaktig. Istället 

ansåg hon att samhället skulle följa en likvärdighetsprincip där kvinnor skulle vara lika värda 

som män men ha särskilda uppgifter och samhällsinsatser. Hon ansåg att kvinnors 

förvärvsarbete undervärderade deras insats i hemmet. Hon kämpade för kvinnors rätt till frihet 

och självständighet och för kvinnors rätt till att göra en insats i samhällsarbetet så länge det 

inte motsatte kallet att vara kvinna. Torulf skrev, ”kvinnans djupaste livinsikter, 

moderligheten, offerberedskapen och den religiösa driften bör styra kvinnors liv. De måste 

riktas in på arbetsuppgifter som ställer krav på deras vilja till tjänst.”
106

 Hon kämpade för att 
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kvinnor skulle få respekt både som enskild kvinna och som maka och mor. Därför menade 

hon att kvinnor skulle lära sig att hemmet var en gemenskap med förpliktelser, som stod för 

hela samhällets gemenskap. Hon ansåg att gifta kvinnor hade rätt till förvärsarbete, men att 

det var viktigast att skapa möjlighet för kvinnor att i största utsträckning ägna sig åt sina hem. 

Angående den stora gruppen ogifta kvinnor i samhället menade Torulf att det var kvinnor som 

funnit sin livsuppgift i ett socialt arbete som var lyckligast.
107

 Torulf utgick från det rådande 

genuskontraktet och ville kämpa för att dessa mönster skulle förbli. Hon förstärkte 

föreställningen om kön samtidigt som hon utmanade den genom att vara en aktiv politisk 

kvinna. Enligt genuskontraktet tillhörde kvinnan hemmets sfär,
108

 vilket också passade in i 

Torulfs tankebild. Samtidigt stred hon för att kvinnofrågan skulle vara politisk och få ett 

högre värde i samhället.
109

     

 

Torulf ansåg att kvinnlig samhällstjänst var nödvändig för att skapa en ny medborgaranda; 

Hon menade att individen inte endast kunde se till sig själv utan måste ta ansvar för folkets 

gemenskap. Det fick dock inte blandas samman med kvinnlig värnplikt. En kvinnlig 

beredskap i krig ansåg hon var nödvändig men detta utgjorde ett helt annat område. Hennes 

idé om en kvinnlig samhällstjänst hade som huvudsyfte den sociala fostran, och skulle 

framför allt riktas in på att underlätta arbetsbördan för arbetstyngda mödrar. Den sociala 

fostran skulle skapa förståelse för olika grupper i samhället och öka den sociala 

ansvarskänslan. Tjänsten skulle även ha ett utbildningssyfte i frågor om hem och familj för att 

skapa en större förståelse för betydelsen av hemarbetet i samhället. Hon såg framför sig en 

kombination av social tjänst i hem och utbildning på särskilt utformade internatskolor.
110

 

Samhällstjänsten skulle lägga särskilt vikt på etisk fostran och den personliga påverkan, 

flickorna skulle skolas i samhörighet för det egna landet. Torulf ansåg att tjänsten skulle 

etableras som frivillig, men med tiden bli obligatorisk och styrd av staten, om den skulle fylla 
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sitt syfte skulle den vara lika för alla.
111

 Idén om samhällstjänsten hade framförallt ett socialt 

fostrande syfte och var inte direkt bunden till kriget och beredskapen.
112

   

 

I en artikel från 1944 i den syndikalistiska tidningen Arbetet kallades Torulf för 

Hitleramazonen. Enligt tidningen var hon en av de mest kända nazistiska amazonerna. Hon 

var delaktig i flera rörelser som kopplades samman med nazismen. Dels i en stödorganisation 

för tyska kvinnor som ansågs ha startats för nazister efter kriget, dels aktiv inom 

Riksföreningen Sverige-Tyskland. Torulf var under bevakning av säkerhetspolisen där de 

granskade hennes möten, föreläsningar och vilken funktion hon hade i olika nazistiska 

rörelser. Som många andra överklassnazister började Torulf sin politiska bana i Sveriges 

nationella ungdomsförbund och som kvinna i dessa rörelser var hon nästan unik.
113

 Hon var 

en återkommande föreläsare och var skribent för förbundets tidsskrift Nationell Tidning. 

Torulf vände sig ofta till just kvinnor i sitt politiska engemang. Som fostrare över den nya 

släkten besatt de en speciell möjlighet att hjälpa till att ändra det klassplittrade svenska 

samhället, inte minst ur ett rasbiologiskt perspektiv. År 1936 fick hon lov att starta speciella 

kvinnokurser för kvinnor i politisk retorik, samtidigt som kvinnorådet inom SNF bildades.
114

 

Torulf drev en högerorienterad kvinnorörelse där hon förstärkte kvinnorollen samtidigt som 

hon utmanade könsordningen genom att uppmana kvinnor inom partiet att debattera med 

männen och ta plats i politiken. Torulf var ofta den enda kvinnliga talaren vid kongresser och 

politiska möten under hennes politiska engemang.  Inom SNF bildades en radikal grupp, 

Svensk opposition, vilket splittrade organisationen och 1941 uteslöts alla som ingick i 

gruppen. Torulf uteslöts och lade sedan allt sitt arbete i den nya organisationen. Hon valdes 

snabbt in i styrelsen och startade även en kvinnogrupp, Förbundet svenska kvinnor. Torulfs 

texter visar tydligt att hon var influerad av både den italienska fascismen och nazismens 

antisemitism, det fanns även en stark beundran för Hitler och det Tyskland han skapat. 

Hennes tal och texter visade på en kamp mot kommunismen och ett starkt socialt intresse.
115
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Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst 

”Att gripa in med raska händer, där det behövs, ger sinnet spänst. Så låt oss bli den kraft som 

tänder och värmer vår beredskapstjänst.”
116

 

 

Grundandet av Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst 

RKS bildades den 9 mars 1939 och verkade mellan åren 1939–1946. Sommaren 1938 höll 

Torulf ett försöksläger för flickor i Västergötland. Erfarenheten av både den teoretiska 

utbildningen samt det praktiska arbetet på bygdens gårdar skulle lägga grunden för 

utformning av kvinnlig samhällstjänst. I februari 1939 sammankallade fröken Torulf ett antal 

representanter från olika organisationer för att diskutera bildandet av RKS. Vid mötet 

sammansattes en interimsstyrelse, som skulle förbereda för grundandet av förbundet, ta fram 

stadgeförslag och gå ut i pressen för att få flera att ansluta sig till det nya förbundet. En månad 

senare kallade kommittén till ett möte i Stockholm där cirka 50 personer samlades och det 

beslöts att bilda RKS.
117

 I förbundets fullmäktige blev riksdagsledamoten och folkpartisten 

Erik von Heland ordförande, riksdagsledamoten och folkpartisten Bertil Ohlin vice 

ordförande och Nora Torulf blev sekreterare. Torulf blev även ordförande i förbundets 

styrelse.
118

 Trots att det var en organisation för kvinnor hade män de flesta av 

ansvarsposterna, likt genuskontraktets förväntningar på mannen som högst i hierarkin.
119

 

Ledningens titlar antyder att majoriteten kom från en borgelig- och överklasshet. Figur 1 visar 

ledning och styrelse från år 1939 – 1945.
120

    

 

 

 

116 
Britta Lövgren 1990, s. 112.  

117 
Riksförbundet Kvinnlig samhällstjänst, 1946, s. 4.   

118 
Britta Lövgren 1990, s, 114. 

119 Yvonne Hirdman 2004, s. 116. 

120 Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst 1946, s. 7.  



30 
 

Figur 1, ledning och styrelse
121

 

År Ordförande Viceorförande Ordförande Viceordförande 

1939 Riksdagsm. K. H. E. v. Heland Prof. Bertil Ohlin Fröken Nora 

Torulf 
Fru Asta Berg
− Dahlqvist 

1940 Landstingsm. C. G. Johansson − − − 

1941 − Bernh. Ekström − − − 

1942 − − Fru Asta 

Berg- 

Dahlqvist 

Prof. Fanny Nyberg 

1943 Grevinnan Ebba Lewenhaupt − − − 

1944 − Margit Froste − − 

1945 − − − − 

       

 

Vid uppkomsten av organisationen formades stadgar som lade grund för verksamheten. 

Riksförbundets syfte var att på opolitisk grund verka för en socialt inriktad frivillig 

samhällstjänst. RKS hade i uppgift att väcka socialt ansvarsmedvetande hos landets unga 

kvinnor samt verka för att jämna ut motsättningar mellan olika grupper i samhället. Förbundet 

skulle fylla vissa sociala arbetsbehov i Sverige men främst stödja arbetsbelastade husmödrar. 

Med hjälp av praktisk träning skulle de unga kvinnorna förberedas för att kunna bidra med 

olika uppgifter inom hushåll och samhälle.
122

 Förbundet bestod av ordinarie samt stödjande 

medlemmar, både män och kvinnor. De ordinarie medlemmarna skulle erlägga en årlig avgift 

på minst två kronor och stödjande medlemmar en årlig avgift på minst 50 kronor. Förbundet 

styrdes av fullmäktige och av en styrelse. Fullmäktige blev vald under årsstämman av 

förbundets medlemmar och styrelsen utsågs av fullmäktige. Medlemmar inom samma län fick 

rätt att bilda länsförbund och skötte verksamheten inom respektive län. Förbundet försökte, 

men lyckades inte organisera länsförbund och länskommittéer i hela landet. Enligt förbundet 

berodde misslyckandet på att beredskapstanken var så stark under krigsåren och att 

länsarbetsnämnderna hade större möjlighet att organisera jordbrukshjälp än varje enskild 
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organisation. Det var dock två länsförbund som kom igång med sin verksamhet, Västerbotten 

och Gotland, och tre länskommittéer, en i Östergötland, Södermanland och Uppland.
123

  

  

Riksförbundet kvinnlig samhällstjänsts syfte 

De två huvudpunkterna i verksamhetens program var den sociala tjänsten och social fostran. 

Den sociala tjänsten skulle först och främst fokusera på att underlätta arbetsbördan för 

överbelastade husmödrar. På landsbygden blev arbetet allt svårare och det fanns ett stort 

behov av arbetskraft. Även om kvinnlig samhällstjänst endast kunde erbjuda kortvarig hjälp 

var den välbehövlig. Genom att delta i samhällstjänst skulle en ny värld kunna öppnas, 

samhällstjänsten skulle bidra med en samvaro med nya kamrater och nytt arbete. Tjänsten 

skulle ge inblick i andra människors kamp för tillvaron och vidga flickornas världsbild och 

skapa en förståelse för andra samhällsgrupper. På samma sätt menade förbundet att 

människorna på landsbygden skulle få lära känna en kvinnlig ungdom och se att även de hade 

problem att brottas med. Syftet var även att unga kvinnor skulle få en inblick i hemmets 

skötsel och husligt arbete. RKS ville inte hålla läger i några korta sommarveckor utan skapa 

en samhällstjänst som omfattade minst fem till sex månader, med både teoretiskt och praktiskt 

arbete. Samhällstjänsten utvecklades inte som förbundet önskade, vilket de menade berodde 

på förhållanden som följde av världshändelserna och krigsutvecklingen.
124

  

 

Likt organisationen Lottarörelsen studerade RKS Finlands arbetstjänst för att inspireras.
125

 Ett 

flertal resor bekostades av förbundet så att dess representanter kunde studera finska 

arbetsläger. Även med Danmark upprättades ett visst samarbete, några danskor deltog på 

svenska läger och det skedde en viss kontakt mellan förbundet och den danska arbetartjänsten. 

Även inom Sverige skedde samarbete med andra organisationer. RKS samarbetade med 

Kvinnors beredskapskommitté, till vilken även förbundet hade varit anslutet. RKS hade även 

varit sammanslutet med Kvinnokommittén för nykterhetsfrågor och samarbete skedde även 

med Riksförbundet landsbygdens folk.
126
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RKS:s huvudsyften var att hjälpa landsbygdens husmödrar samt fostra unga kvinnor. 

Eftersom det rörde sig om unga kvinnor ansågs det inte lämpligt att placera dem direkt i 

hemmen, varför lägerverksamheten ansågs vara den bästa formen för organisationen. På så vis 

kunde förbundet hålla bättre kontroll över sin verksamhet och flickorna.
127

 Under åren 1939 

till 1944 genomfördes cirka 70 läger med totalt cirka 900 deltagare. Flickornas antal varierade 

mellan 10 till 25 deltagare per läger. Deltagarna var huvudsakligen skolungdomar men även 

hembiträden, studentskor, kontorister och åldern varierade mellan 16 och 27 år. 

Lägerdeltagarna hjälpte framförallt till i mindre lanthem, men även på mellanstora gårdar där 

husmödrarna på grund av inkallelsen hade en större arbetsbörda. Ibland arbetade deltagarna i 

trädgårdar och ibland även hos icke jordbruksfamiljer med många barn. Tjänsten hade i regel 

några kursdagar på lägret följda av arbete på gårdar.
128

 Verksamheten stämde överens med 

Torulfs bild av tjänsten, social fostran och hjälp främst riktad till husmödrar. Båda parter 

följde samma genuskontrakt: kvinnors huvudsakliga syfte var att vårda hemmet.    

 

Lägerverksamhet 

Flickornas arbete var oavlönat fram till 1942, ”den enda lönen var glädjen att få hjälpa”.
129

 

Efter 1942 års beredskapsaktion ingick förbundet i den stora beredskapsplanen. Statens 

arbetarkommission hade speciella riktlinjer och enligt bestämmelserna skulle allt arbete 

avlönas. Från år 1943 blev allt arbete beredskapsarbete och flickorna fick relativt stora 

förtjänster. Den fostran som förbundet hade haft som syfte från början var inte längre målet. 

För att bevara sin idé skapades en ny lägervariant, skolklosterläger. Lägret pågick i fyra 

månader, med färre deltagare än standard då färre kunde binda upp sig under en så pass lång 

period. Lägret följde ungefär samma arbetsschema som det som beskrivits ovan: utbildning 

och gårdsarbete. Figur 1 visar en kursplan från ett skolklosterläger.
130
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Figur 2, redovisning av kursplan
131

 

Ämne Timmar 

Lantbrukslära 

 

15 

Trädgårdsskötsel 

 

5 

Hemvård och 
hushållslära 

 

25 

Barnavård 

 

10 

Hälsolära och 
hygien 

 

15 

Sjukvårdskunskap 

 

6 

Samhälls- och 
sociallära 

24 

= 100 

 

Lägren mellan 1939 och 1940 finansierades helt av medlemsavgifter och frivilliga bidrag. 

RKS ansökte om statsbidrag, men fick svar att bidrag endast gick till Hushållssällskapets 

läger och att förbundet kunde samarbeta med sällskapet men inte få något eget bidrag. De 

flesta Hushållssällskapförbund nekade samarbete, dock kunde åtta läger genomföras i 

samarbete med Hushållssällskap med statsbidrag. År 1942 beslöt statens arbetskommission att 

alla organisationer som ordnade arbetsläger skulle få statsanslag, vilket då kunde finansiera 

verksamheten.
132

  

 

 

131 Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst 1946, s. 22.. 

132 
Ibid, s. 19. 



34 
 

Värvning av deltagare 

Värvning av ungdomar skedde på lämpliga skolor över hela landet under åren 1939–1943. 

RKS höll upprop och delade ut broschyrer med anmälningsblanketter. Det sändes ut ett litet 

häfte till alla rektorer vid alla skolor med flickor över 16 år. Upprop sändes även ut till mer än 

100 olika tidningar och tidskrifter. På några läroverk och flickskolor i Uppsala och Stockholm 

hölls föredrag där det visades en film från tidigare läger. Det skedde även samarbeten med 

studentorganisationer i Stockholm, Uppsala och Lund.
133

  

 

Från år 1944 beslutade Statens arbetsmarknadskommission att all lägerpropaganda skulle 

samordnas och RKS blev härigenom förhindrade att ha direkt kontakt med skolungdomar. 

Beslutet gjorde det svårare för förbundet att nå intresserade deltagare. Året efter gick 

meddelande ut till tidigare deltagare och medlemmar, förbundet lyckades samla ihop 

tillräcklig med deltagare till ännu ett läger. År 1945 blev det dock för svårt att nå deltagare 

och det planerade lägret fick ställas in.
134

 Vid årsmötet i februari 1946 hade RKS varit aktiva i 

sju år och anordnat sex lägersomrar. Frågan om förbundet kunde fortsätta sin verksamhet 

uppkom vid ett flertal diskussioner. Eventuella samarbeten hade blivit nekade. Kommittén 

från befolkningsutredningen hade lagt fram ett förslag om en huslig utbildning som 

överensstämde med RKS upplägg. Samtidigt hade även Statens arbetsmarknadskommitté tagit 

upp ett förslag om ett längre utbildningsläger både för flickor och pojkar. Lägret för flickor 

hade kommittén utformat i samråd med RKS styrelse och det utgick från ungefär samma 

principer som förbundets klosterläger. Då ett statligt organ tagit förbundets idé och de 

ekonomiska möjligheterna var ett problem ansåg styrelsen att förbundet inte hade någon 

verklig uppgift kvar att fylla. Den 16 februari 1946 beslöt fullmäktige och årsstämma att 

förbundets verksamhet skulle läggas ner och att förbundet skulle upplösas.
135
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Politiska röster om Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst  

Press om Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst 

Artiklar i Nationell Tidning speglar debatten kring kvinnlig samhällstjänst under åren 1937 

till 1939. Stort intresse för kvinnliga samhällsläger (1938), kvinnliga samhällstjänstens idéer 

går igenom! (1938), Pressen kom till Ribbingsberg, såg och besegrades (1938), ovederhäftigt 

angrepp mot samhällstjänsten (1939). Det fanns ett tydligt behov inom förbundet att bevisa 

att samhällstjänsten var god och förde med sig något gott.
136

 Det tydde på att det fanns en 

opinion mot förbundet och att de stötte på kritik i samhällsdebatten. I tidningen Husmodern 

medverkade RKS i form av en artikel. Förbundet uttryckte att de haft allt svårare att rekrytera 

unga kvinnor till sina läger och önskade att staten skulle göra tjänsten obligatorisk och 

beklagade att motionerna i rikdagen fallit. I artikeln vänder de sig till unga kvinnor och lät 

några personer tala ut om kvinnlig värnplikt, där alla varr positiva.
137

 Ingegärd Lindkvist, elev 

på Sophiahemmet berättade, ”Jag för min del anser, att den absolut bör genomföras inte 

endast på grund av behov av ökad arbetskraft vid händelse av krig, utan även för en större 

rättvisa mellan de båda könen skall råda.”
138

 Doktorinnan Sigrid Rósen ansåg, 

 

 ..att hon framför allt tror på den stora nyttan av villkor och stånd, får lära sig vad 

ordentligt arbete vill säga. Hon framhåller vidare hur uppfostrande det måste bli, att 

unga kvinnor från land och stad under ett år umgås på ett demokratiskt och 

naturligt sätt med varandra, oberoende av levnadsvillkor för övrigt.
139

 

 

 I artikelns slut påminde förbundet läsarna om att landet kallade och varnade för att kriget 

kunde komma till Sverige och beredskapen kunde öka. Med en positiv röst menade skribenten 

att landet kallade även kunde betyda landsluft, sol och hårda tag och uppmanade läsaren att 

söka sig till RKS.
140
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Kritik mot Bertil Ohlin  

Bertil Ohlin, folkpartist och riksdagsledamot, motionär till kvinnlig samhällstjänst samt 

viceordförande i RKS:s styrelse, möttes av stark kritik. I riksdagsdebatten framkom det att 

Ohlin hade problem inom det egna partiet då han kritiserade kvinnorna inom Folkpartiet för 

att inte ha visat sympati för kvinnlig samhällstjänst. Ohlins motion väckte starka känslor hos 

Folkpartiets kvinnoförbund; De var upprörda över hans post som vice ordförande i RKS.
141

 

Folkpartiets kvinnoförbund stod officiellt positivt till frivillig samhällstjänst men ansåg att 

hemsystrarna från Socialtjänsten skulle vara till en mer effektiv hjälp. Många kvinnor inom 

partiet var upprörda över att Ohlin inte hade frågat om partiets kvinnors åsikt innan han lade 

fram en motion. Särskilt upprörd var antinazisten Eleonor Lilliehöök (1887–1977) som ansåg 

att det var negativt för partiets anseende att folkpartiledaren hade ställt sig så nära 

nazistpartiet Sveriges nationella förbund i frågan om samhällstjänst.
142

 Ohlins engemang för 

hemarbetsfrågan var ingen främmande debatt under krigstiden. Det speciella med hans 

intresse i frågan var att han var vice ordförande i RKS, med Nora Torulf i spetsen, som hade 

sina rötter i Sveriges nationella förbund.
143

  

 

Husmoderförbundet 

Eleonor Lilliehöök var även ordförande i Sveriges husmoderföreningars riksförbund. 

Förbundet fungerade som remiss-instans åt utskottet för statsunderstödd frivillig 

samhällstjänst för kvinnlig ungdom. I utskottsutlåtandet står det att Husmoderförbundet bett 

om en utredning av den lämpligaste formen för statsunderstödd frivillig samhällstjänst. I 

Husmoderföreningens protokoll tas motionerna upp och det framgår en oenighet mellan de 

manliga motionärerna och partiets kvinnoförbund. Resultatet blev att de medlemmar som var 

intresserade av att medverka i RKS fick göra det som enskilda individer och inte som 

representanter för sina föreningar.
144
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Syndikalisten Emmy Melin  

Emmy Melin (1902–1998) från Syndikalistiska kvinnoförbundet skrev att hela världen hotades 

att störta samman av krig och att ett flertal röster genom sina länder uppmanade kvinnor till 

beredskap.
145

 ”Det bedrives också en s. k. frivillig beredskap, som redan i fredstid (om man 

nu kan tala om en sådan) skall bereda kvinnorna för deras uppgifter i människoslaktens – nej, 

förlåt, försvarberedskapens – tjänst.”
146

 Melin nämnde att alla de totalitära staterna har 

inspirerat andra länder med sin tvångslagstiftning för att mobilisera all arbetskraft vid 

krigsutbrott. Även Sverige accepterade en sådan lagstiftning om kriget skulle bryta ut. Hon 

skriver upprört att Sverige redan bedrev en frivillig beredskap i försvarets tjänst. En 

beredskapstjänst som framförallt skulle bedrivas bakom fronten inom industri, jordbruk och 

kommunikation, fält som måste fungera om männen försvinner vid krig. Kvinnor skulle även 

vara aktiva inom militära områden som luftskydd, sjukvård och så vidare. Hon ansåg att 

kraven sträckte sig så långt att en del vill se kvinnor med vapen i sina händer, att kvinnor 

tränades i gevär- och pistolskytte. Paradoxalt lyfte hon även att kvinnor uppmanas att inte stå i 

vägen för männen ute på skyttebanorna. Hon menade att en del män hade svårt att acceptera 

kvinnors delaktighet i kriget. Samtidigt som de var kritiska mot att se kvinnor tränas att döda 

så tvekade de inte att ta till vapen istället för att se en fredlig lösning.
147

 Melin påpekade 

dubbelheten med krigets konsekvenser: könsrollerna både utmanas och förstärks. Det fanns en 

förändringsmöjlighet när kvinnor uppmanades att delta i kriget samtidigt som den var 

begränsad av det förväntade genuskontraktet.  

 

Melin riktade sig till kvinnor och frågade sig om kvinnor var beredda att göra en insats för 

freden och rättssäkerheten och inte endast frivilligt eller av tvång delta i beredskapstjänsten.  

 

”Säkert är den stora massan av kvinnor beredd att till det yttersta göra en insats för 

freden, om de kunde finna lika konkreta uppgifter som till exempel dem som 

tilldelas i beredskapstjänstgöring med traktorkörning, ambulanstjänst och dylikt. 
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Men appellerna dugga härvidlag inte lika tätt och flödande som en vis-á-vis den 

praktiska beredskapstjänsten.”
148

 

 

Kvinnors viktigaste plikt borde varit att ställa krav på alla män i samhällets ledning som är 

avgörande för om det blev krig eller fred, i allmänhet visade opinionen att det var en 

kvinnoönskan. Melin ansåg att kvinnors kampmetod borde vara att bevara fredens värden och 

tankesätt och att inom den tvångsmässiga beredskapstjänsten borde det strävas mot att skydda 

människovärdet.
149

 Melin utgick implicit från ett genuskontrakt där hon såg kvinnan som en 

fredsbärare som kunde stå för förändring, bara hon fick ta plats.  

 

Om kvinnors frivilliga beredskap frågar Melin sig om det är naziinspirerad beredskap eller 

folkberedskap. Hon skrev att den nyskapade kvinnliga beredskapen var en inkörsport för den 

tvångsmässiga statliga arbetsplikten och gav skarp kritik mot RKS. Hon beklagade att kvinnor 

i fredliga tider ansågs endast vara kompetenta till barnfabrikation och matlagning men när 

katastrofen var nära skulle kvinnorna duga. Melin ansåg att kvinnor behövdes i beredskapen 

men inte utformat efter en nazistisk idé utan efter folkets intresse.
150
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Kapitel 3 

Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst under andra 

världskriget. Uppsatsen skulle granska det politiska klimatet i riksdagen samt samhället i 

fråga om kvinnlig samhällstjänst och synen på kvinnans roll i beredskapen. Här nedan följer 

en diskussion utifrån studiens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter.  

 

Vilken var idén bakom kvinnlig samhällstjänst?    

Motionärernas idé om en samhällstjänst stämmer överens med den idé som RKS grundade sin 

verksamhet på. Grundtanken var att skapa en tjänst likt männens värnplikt som riktade sig 

mot landets unga kvinnor. För samtliga aktörer var social fostran, avbelastning för husmödrar 

på landsbygden och en chans till att skapa förståelse och gemenskap mellan samhällets olika 

grupper gemensamt. Demokrati var ett starkt argument för tjänsten, för en fullständig 

demokrati skulle det vara en värnplikt för både män och kvinnor. Däremot var det ingen röst 

som ansåg att plikten skulle vara jämställd med mannen utan skulle utformas efter 

föreställningen om kvinnan som vårdande. Samhällstjänstens idealkvinna skulle verka för 

hemmets, och landets, bästa. I fråga om krig fanns det fler överskridande tankar om vad 

kvinnans roll skulle vara, fortfarande begränsad till bakom fronten. Modellen för den 

kvinnliga samhällstjänsten knöt kvinnan hårdare till det rådande genuskontraktet. Samtliga 

motionärer i riksdagsdebatten ansåg att tjänsten skulle vara av beredskapskaraktär. Nora 

Torulf ville istället hålla isär samhällstjänsten från beredskapstanken och menade att främsta 

syftet skulle vara den sociala fostran. Det var en viss diskussion om tjänsten skulle vara 

frivillig eller obligatorisk. Motionärerna i riksdagen var i princip eniga om att den skulle vara 

frivillig. Nora Torulf och RKS ansåg att tjänsten skulle vara frivillig till en början men att den 

skulle bli obligatorisk med tiden. I riksdagen framlades tjänsten som en del av 

beredskapstanken där allt arbete var önskvärt. Torulf och RKS hade en vidare bild av 

samhällstjänsten: drömmen var att fostra unga kvinnor till medvetna och ansvarstagande 

medborgare i både teori och pratik. Deras grundtanke var att tjänsten skulle pågå under en 

längre tidsperiod medan endast kortare läger och tjänster kom att förverkligas. Det nämns lite 

olika åldrar i de olika förslagen men tjänsten verkar ha riktat sig till 17 – 25 åringar. Både 

förbundet och motionärerna önskade att kvinnor från olika förhållanden skulle arbeta medan 



40 
 

det framförallt blev skolelever som deltog i tjänsten. Grundtanken var gemensam för samtliga 

akörer; Motionärernas vision stämmer överens med den verksamhet som RKS startade. 

             

Kan kvinnlig samhällstjänst kopplas till någon form av nationalism och i så fall hur? 

Samtliga aktörer har nationalistiska argument för samhällsstjänsten. Högermotionärerna 

talade om nationella pliktideal och en naturlig vilja att verka för landets försvar. 

Flerpartimotionärerna talade om en fostran som skapade viljan att göra en insats för samhället 

samt en gemenskapskänsla för folket. Samtliga aktörer tror på att tjänsten skulle minska 

klyftorna i samhället och binda ihop landet och verka för en förstärkt samhällsanda hos folket. 

Flera av de argument som lades fram för samhällstjänsten hade nationalistiska drag: 

betydelsen av en föreställd gemenskap, strävan mot en gemensam nationell livsform samt 

sättet att hålla fram Sverige som säreget. De nationalistiska dragen blir tydliga i hela 

beredskapstanken bakom samhällstjänsten. Högermotionärerna menade att kvinnor som anslöt 

sig till frivillig beredskap visade en stark känsla för sitt fosterland. Torulf talade om 

samhällets gemenskap: att den unga flickan blir som allra lyckligast av socialt arbete, en 

medborgaranda och en samhörighet med det egna landet. Hon såg hemmet som en grundsten 

till ett fungerande samhälle med kvinnor med ansvar att fostra nya medborgare. Det var 

kvinnans plikt att hålla samman familjen för samhällets gemenskap och hon såg med oro på 

de minskande barnafödselantalen. Social fostran var ett ledord för samtliga aktörer som talade 

för tjänsten och begreppet återfinns som en röd tråd hos både Torulf och RKS. 

    

Hade idén om kvinnlig samhällstjänst en nazistisk grund?   

Både aktörer för och mot den kvinnliga samhällstjänsten vittnar om en nazistisk grund eller 

inspiration bakom modellen för kvinnlig samhällstjänst. Högermotionärerna i riksdagen talade 

rakt ut om att Tyskland var en förebild för Sverige men att modellen skulle göras mer 

tillämpad för svenska förhållanden. Samtidigt som de vidhöll att Sverige inte skulle efterlikna 

diktaturstater så förnekade de inte att modellen för tjänsten var inspirerad från bland annat 

Tysklands nybyggararbete. Kopplingen tonas ned med argument om att intresset eventuellt 

hade funnits längre bak i tiden i Sverige, men inte utformats i riksdagstryck, eller så hade 

frågan blivit aktuell oberoende av utvecklingen i andra stater. Det fanns en dubbelhet hos 

aktörerna. Samtidigt som de erkände Tyskland som en inspirationskälla förnekade de 
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samtidigt att idén var direkt kopplad till detta land. Högermotionärerna nämnde även Nora 

Torulf i sin motionbeskrivning för att motivera att samhällstjänsten varr positiv, samtidigt 

som Torulf hade starka kopplingar till nazismen. Motmotionärer avslog delvis förslaget om en 

frivillig kvinnlig samhällstjänst på grund av att RKS hade sitt ursprung hämtat från Tyskland 

och därför inte platsade i Sverige. Det pågick tydligt en debatt om kvinnlig samhällstjänst där 

ett av de tydliga motargumenten var just att det var naziinspirerat. Syndikalisten Melin skrev 

att RKS var en naziinspirerad organisation och ifrågasatte att Sverige hade en nazistinpirerad 

beredskap. Även kvinnoorganisationen inom Folkpartiet kritiserade RKS på grund av deras 

nazistiska kopplingar. Kvinnorförbundet var rädda att folkpartisten Ohlins engemang i RKS 

skulle skada partiet på grund av att RKS var grundat av Torulf som var engagerad i Svenska 

nationella förbundet. Torulf påvisade ett starkt tycke för nazismen och det är inte svårt att ana 

att detta intresse gav inspiration till hennes idé om kvinnlig samhällstjänst i Sverige. Som 

initiativtagare till RKS går det inte att förneka att tjänsten var inspirerad  av en nazistisk 

modell. Om hela riksförbundet hade en egen nazistisk koppling är svårare att avgöra, det hade 

krävt en vidare undersökning av fler aktörer inom förbundet. Genom att granska RKS:s skrift 

framträder inga direkta kopplingar förutom den starka kopplingen till Torulf. Däremot 

framgick det tydligt kritik mot hela riksförbundet om att det var nazistinspirerat. Om det var 

på grund av Torulf, eller om det fanns andra faktorer, är svårt att spåra i den här studien.  

           

Hur var synen på Riksförbundet kvinnlig samhällstjänst utifrån det samtida politiska 

systemet? 

Av det som går att urskilja ur det valda källmaterialet fanns det en tydlig åsiktsskillnad utifrån 

en höger- och vänsterskala. I stora drag var högersidan generellt mer postiv än vänstersidan. 

Dock fanns det en gråskala som måste tas hänsyn till. Utifrån motionerna i riksdagen fanns 

det både en ren högermotion men också motionärer från folkpartiet, bondepartiet och 

socialdemokraterna. Det hade varit önskvärt med fler källor från olika politiska aktörer för att 

få en tydligare uppfattning om hur åsiktsklimatet såg ut. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

att många kritiska åsikter var riktade mot RKS på grund av kopplingen till Torulf och inte 

själva kvinnliga samhällstjänstidén i sig. Många röster talade för någon typ av frivillig 

kvinnlig samhällstjänst, både med demokratiska argument om jämlikhet och för en stärkt 

beredskapsstyrka. Förutom Torulfs och eventuellt RKS vision om att en långvarig 

samhällstjänst verkade för social fostran så var samhällsstjänstidén kopplad till andra 

världskriget och beredskapstanken. Av det som framkommer ur materialet var det RKS:s 
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koppling till Torulf och Sveriges nationella förbund som skapade starkast kritik och inte 

själva tanken om kvinnlig samhällstjänst.  

 

Kan kvinnlig samhällstjänst betecknas som en kvinnorörelse?  

RKS var riktad mot kvinnor och för kvinnor. Den skulle aktivera unga kvinnor till socialt 

arbete och hjälpa överbelastade husmödrar. Av riksdagstrycken framkommer främst en 

önskan om att använda kvinnors arbetskraft i beredskapsmobiliseringen och således inte i 

första hand för kvinnors demokratiska rättigheters skull. Tanken var aldrig att likställa 

kvinnan med mannen utan arbetet skulle tydligt ha olika syften. Det fanns en del argument om 

att det skulle bli mer jämlikt och demokratiskt om kvinnor hade något liknande den manliga 

värnplikten samtidigt som det hela tiden drogs tydliga skiljedrag mellan de båda. Tanken om 

kvinnlig samhällstjänst utgick från att kvinnor skulle arbeta med hushåll och unga kvinnor 

skulle fostras i hemarbete. Föreställningen om att kvinnans största roll i livet var att agera 

husmoder och ta hand om hemmet förstärktes i och med samhällstjänsten. Torulf arbetade 

med kvinnofrågor men i syfte att knyta an kvinnan till hemmet och hushållet. Hon kämpade 

för att kvinnans roll i hemmet skulle få ett högre värde i samhället; Dock främst som moder 

och hemmets främsta arbetskraft. Torulf själv gav hård kritik mot kvinnorörelser och ansåg att 

det var helt felaktigt att kämpa för att kvinnan skulle bli jämställd med mannen. Kvinnlig 

samhällstjänst verkade förvisso för kvinnor men med syftet att fostra och knyta an deltagare 

till hem och hushåll. Det var snarare en vilja att knyta det samtida genuskontraktet hårdare än 

en vilja att förändra de rådande könsrollerna. Om RKS var en kvinnorörelse är svårt att 

besvara. Det går att hävda att det inte var en kvinnorörelse på grund av att den verkade 

framförallt motsträvande mot kvinnors frihet och föreställning om vad en kvinna kan vara. 

Det handlar i slutändan om en begreppsdefinition. Om en kvinnorörelse är en rörelse 

utformad för kvinnor kan RKS defineras sådan. Är det istället tal om en rörelse som verkar för 

kvinnors rättigheter är det tveksamt om RKS kan placeras in i facket kvinnorörelse.    

 

Vidare forskning 

Även om RKS endast var aktivt under en kortare period engagerade förbundet cirka 600 unga 

kvinnor. Trots kritiken om nazism och kopplingen till Sveriges nationella förbund fick 

verksamheten en begränsad framgång. Det hade varit intressant att veta vilken information 
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som gick ut till den stora massan. Om den kritiska debatten var spridd till allmänheten eller 

endast fördes på ett mer politisk plan? Titlar från RKS ledning och styrelse antyder att 

majoriten kommer från en överklass. För att bredda undersökningen hade ett klassperspektiv 

kunna läggas till för att kunna urskilja vilka som vände sig till kvinnlig samhällstjänst. För att 

kunna bedöma om RKS arbetade utifrån en nazistisk agenda hade det varit nödvändigt att 

granska fler personer inom organisationen och samla in mer material om deras verksamhet. 

Det hade varit intressant att jämföra RKS ledning med namn ur då aktivt svenska nazistiska 

förbund för att se om namnen förekommer där.   
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