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Uppsatsen syftar till att synliggöra delar av jämställdhetsdiskursen genom att analysera 

tre riksdagsdebatter under 1900-talet om kvinnors villkor på arbetsmarknaden. 

Riksdagsdebatterna behandlar behörighetslagen 1923, lagen om anställningsskydd 1939 

och jämställdhetslagen 1979. Tillsammans utgör de grunden för en studie som avser att 

synliggöra jämställdhetsdiskursens olika representationer. Dessa representationer kan 

sedan användas i en analys för att kunna synliggöra diskursens beständighet och 

skiftning. Med hjälp av en diskursanalys byggd på Iver B. Neumans trestegsmodell tar 

undersökningen avstamp i en teoretisk ansats utevecklad av Yvonne Hirdman, kallad 

genussystemet.  

 

Yvonne Hirdmans genussystem bygger på en formelsamling som beskriver hur mannen 

(A) skapar och kvinnan (B) skapas. De tre formler som återfinns i denna undersökning är 

A-icke A, A-a och A-B. Med hjälp av dessa synliggörs riksdagsledamöternas definition av 

genus och föreställningar om manligt och kvinnligt på arbetsmarknaden. 

 

Resultatet visar att jämställdhetsdiskursen innehåller såväl beständiga som skiftande 

representationer och föreställningar. Av Hirdmans formler är A-a den som är beständig 

över undersökningsperioden med fokus på att kvinnan tar sig in på den manliga 

arbetsmarknaden. Utvecklingen går dock mot en allt tydligare A-B formel i och med ett 

tydliggörande av idealkvinnan i motsats till mannen. Skillnaderna mellan vad som är 

manligt och kvinnligt förändras och det manliga och kvinnliga närmar sig varandra 

mellan 1923-1979. Inledningsvis innebär det att kvinnan är en sämre version av mannen 

och därför inte ska inneha ett förvärvsarbete. Fram till och med 1979 har det förändrats 

till föreställningen om kvinnan som kapabel till förvärvsarbete, men för att underlätta för 

henne behöver arbetsmarknaden anpassas.  Slutligen visar studien att föreställningen 

om kvinnligt arbete förändrats från husmoderskap till karriärskap.  
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I verkligheten debattera vi fortfarande, huruvida kvinnan är fullt människa eller ej. Uppsatsens 

titel är ett citat från ledamoten herr Winberg, som i riksdagens första kammare 1923 uttrycker sin 

bestörtning över hur debatten om kvinnors behörighet till statstjänst och högre ämbete utspelar 

sig.1 Han syftade på att män i beslutande positioner i århundranden funderat och debatterat kring 

kvinnan som sämre i jämförelse med mannen. Citatet pekar på något som denna uppsats har som 

grundläggande tanke. Nämligen att det är personer som innehar beslutande makt som sitter på 

den största genomslagskraften att förändra eller bekräfta en diskurs. De som sitter på den 

beslutande makten i riksdagen innehar ett stort ansvar i att förvalta och representera vad den i 

samhället rådande diskursen anser vara rätt och självklart. De utgör även en väldigt viktig del i 

styrandet av den rådande diskursen i hela samhället. Genom att studera riksdagspolitikers 

uppfattningar om manligt och kvinnligt blir det därför möjligt att överblicka ett samhälles 

uppfattningar och föreställningar inom ett område. De föreställningar som ledamöterna i 

riksdagen har om genus kommer till uttryck i debatter som handlar om kvinnor och män. 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka jämställdhetsdiskursen kopplat till manligt och 

kvinnligt på arbetsmarknaden. Således kommer debatter i riksdagen angående kvinnors villkor på 

arbetsmarknaden att studeras, vilket kommer att leda till ett synliggörande av riksdagspolitikernas 

föreställningar om manligt och kvinnligt arbete. Dessa föreställningar ingår i det som kallas för 

diskursens verkligheter eller representationer. Det förekommer oftast flera stycken inom en och 

samma diskurs där en vanligen är dominerande och konkurrerar konstant med de andra. Över en 

längre period kan den konkurrensen leda till ett skifte i diskursen där en ny representation tar 

plats som den dominerande. Det kan leda till att tidigare föreställningar om genus byts ut eller 

förändras, saker som tidigare ansågs självklara förpassas till periferin och nya självklarheter tar 

plats.2 Därför finns ett intresse i att studera hur dessa skiftningar ter sig samt vilka föreställningar 

som består och vilka som förändras. För att med hjälp av diskursanalysen kunna synliggöra de 

föreställningar om manligt och kvinnligt som jämställdhetsdiskursens representationer gör 

gällande används Yvonne Hirdmans genussystem. De formler som Hirdman redogör för kommer 

att ligga till grund för analysen av riksdagsdebatterna. Då forskningen varit väldigt intresserat av 

ämnet syftar även uppsatsen till att jämföra resultatet med vad som framkommit i tidigare 

undersökningar. 

 

 

 

 

 

                         
1 Första kammarens protokoll, tredje bandet, 1923, nr. 35:29 
2 Se metod. 
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Uppsatsens syfte är således att synliggöra delar av jämställdhetsdiskursen genom att analysera 

riksdagsdebatter om behörighetslagen 1923, anställningsskydd för kvinnor 1939 och 

jämställdhetslagen 1979. 

Frågeställningar: 

- Vilka representationer om manligt och kvinnligt arbete ger riksdagsmedlemmarna 

uttryck för? 

- Vilken är den dominerande samt eventuellt sekundära representationen i diskursen och på 

vilket sätt synliggörs den? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan de dominerande representationerna i de tre 

nedslagsperioderna? 

 

 

 

 

Undersökningen avgränsar sig till att studera debatter i riksdagen angående tre lagar om kvinnors 

villkor på arbetsmarknaden. De lagar som valts ut är lagen om kvinnans behörighet att inneha 

statstjänst med mera från 1923 (trädde i kraft 1925 som behörighetslagen), lagen om förbud mot 

avsked på grund av giftemål, graviditet eller förlossning från 1939 (lagen om anställningsskydd) 

och jämställdhetslagen från 1979 (trädde i kraft 1980). Avgränsning av urvalet baseras på att de 

formar kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Vidare baserades det specifika valet av lagar att 

studera dessutom på deras påverkan för kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Valet av start för 

undersökningen görs eftersom 1920-talet med bland annat införandet av kvinnors rösträtt innebär 

en radikal förändring av villkoren för kvinnor i samhället i stort.3  Av det som framgår i 

inledningen pågår hela tiden en konkurrens inom en diskurs om vilken representation som ska 

vara den dominerande. Därmed är det möjligt att en diskurs förändras över tid och att 

föreställningar som är självklara förändras. Därför har de tre lagarna valts ut med flera års 

mellanrum för att göra det möjligt att synliggöra de förändringar som sker. 

Tidsmässigt är det stor tidsskillnad mellan åren 1939 och 1979, detta för att perioden efter andra 

världskriget kännetecknas av en husmoderspolitik med få lagmässiga förbättringar gällande 

kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Dessutom är jämställdhetslagen en av de största enskilda 

förbättringar som skett för kvinnans villkor på arbetsmarknaden under denna period.4 

 

                         
3 Läs mer under Metod för ytterligare förklaring samt under Bakgrund för 

fakta om perioden.  
4 Läs mer under Bakgrund. 
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Reflektion kring källmaterialet 

Då uppsatsens övergripande syfte är att studera jämställdhetsdiskursen, dess representationer och 

förändring över tid har riksdagsdebatter valts ut att studera. Det baserar sig på grundantagandet 

att riksdagspolitikerna till stor del företräder de olika representationer som finns i samhället. 

Dessutom innehar riksdagen, som beslutande organ, stor genomslagskraft för den rådande 

diskursens beständighet och förändring. Fördelen med en sådan avgränsning är förutom 

tillgängligheten även att forskaren på ett enkelt sätt kan sammanfatta en diskurs och dess 

representationer. De protokoll som utgör uppsatsens källmaterial visar dock endast det som 

ledamöterna säger i debatten. Det kan vara så att någon ledamot står för en annan åsikt eller 

representation men inte talar i debatten. Det innebär att den representationen i så fall inte tas med 

i undersökningen. Det är en risk som finns med all sådan analys av protokoll som denna 

undersökning innebär. Dessutom är en nackdel med att studera endast riksdagsdebatter att 

forskaren kan missa sekundära representationer på annat sätt än om en ledamot inte talar. Vad 

gäller kvinnors villkor på arbetsmarknaden kan material från de olika kvinnoorganisationerna 

synliggöra föreställningar som ingen politiker visar, fast som påverkar deras röstning och 

argumentation i riksdagen. Överlag kan opinionsbildning utanför riksdagen synliggöra sekundära 

representationer som tvingar fram en förändring av den dominerande representationen i 

riksdagen. Därför kommer undersökningens resultat att jämföras med tidigare forskning på 

området, för att minimera en sådan risk. 

 

 

 

Till grund för uppsatsens metod är den kvalitativa diskursanalysen där rådande diskurs om 

jämställdhet ska undersökas och analyseras. Den diskursanalytiska metoden kopplas sedan 

samman med en analysmodell lånat från Yvonne Hirdman som beskrivs under rubriken Hirdman 

och genussystemet. 

Diskursanalys 

Undersökningen baseras på en diskursanalys där jämställdhetsdiskursen analyseras och jämförs 

över tid. Diskursanalysen närmar sig alltid kvalitativ data med en utgångspunkt att de aldrig ska 

tas för vad de är. Data ska istället dekonstrueras för att avslöja de dolda budskap som de rymmer. 

Fokus ligger på textens implicita betydelse snarare än dess explicita innehåll, vilket innebär att 

forskaren söker efter vad ord gör snarare än vad de bokstavligen representerar. 5 Det handlar 

därmed om att studera det område där mening uppstår, språket. Ferdinand Saussures fångar 

denna centrala syn på språk: ”Ett ords innebörd bestäms ytterst inte av vad det består av, utan av 

vad som existerar utanför ordet.”6 Språket har en formande och konstituerande sida. Det är 

produktivt och meningsskapande vilket innebär att den politiska och sociala verkligheten skapas 

utifrån detta. Det innebär dock inte att ett ord eller begrepp har samma mening för alla. Beroende 

på social kontext kan språket få olika betydelse. Därför är begreppet makt viktigt för en 

diskursanalytiker. Maktfrågan handlar om att få en viss tolkning av språket att utgöra grunden för 

vår förståelse av det. Eftersom diskursen styr det tillåtna och tänkbara samt rekommenderar vissa 

                         
5 Denscombe Martyn, 2014, Forskningshandboken: För småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, sida 398f 
6 Neuman Iver B., 2003, Mening, materialitet, makt: En introduktion 

till diskursanalys, sida 19 
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handlingar och en viss praktik existerar en kamp om meningsskapande inom densamma.7  

Huvudpoängen är att analysera mening som en del av det generellt sociala, alltså där mening 

skapas.8  

Analysen förutsätter en noggrann granskning av texten och en stadig förankring av slutsatserna i 

data. Slutsatserna sträcker sig dock längre än de belägg som går att finna i texten. Forskaren ska 

lika mycket titta efter det som är frånvarande i texten, vad som är underförstått, som det som är 

explicit. Därför måste en diskursanalys föregås av en gedigen bakgrundsförståelse. Forskaren 

behöver införliva en mer generell kunskap om kulturen, politiken och samhället för att kunna dra 

sådana slutsatser som efterfrågas.  Utan denna kompetens kan viktiga delar ur analysen falla 

bort.9  

För att tydligt kunna redogöra för tillvägagångssättet för undersökningen används Iver B. 

Neumans trestegsmodell. Modellen beskriver och strukturerar undersökningen samt ger forskaren 

en övergripande process att arbeta efter.  

Neuman beskriver att det knappast finns ett bästa sätt att angripa en text med diskursanalys. Olika 

forskare har olika tillvägagångssätt. Med det sagt ger han sin version och beskriver det inledande 

arbetet i tre steg. Steg ett innebär en noggrann och välstuderad avgränsning av diskursen och det 

som studeras. Det är viktigt att avgränsa den diskurs som undersöks och hur den i sin tur 

avgränsas mot andra diskurser. Neuman påpekar att forskaren alltid måste kunna motivera sin 

gränsdragning. Vidare är tidsavgränsningen ännu en viktig faktor att ha i åtanke eftersom en 

diskurs bär med sig ett minne och ofta påverkats av samt drar inspiration från tidigare diskurser. 

Det betyder dock inte att forskaren måste ta sig tillbaka till ursprunget, ett mer pragmatiskt 

arbetsätt är att använda sig av en eller flera i praktiken avgörande händelser som ligger närmre i 

tid.10 Vad gäller denna uppsats är utgångspunkten att behörighetslagen och det tidigare 1920-

talets debatter om kvinnan och kvinnlighet är ett sådant avgörande skede att det kan användas 

som startpunkt.  

Steg två i Neumans trestegsmodell är att redovisa de representationer (verkligheter) som 

diskursen innehåller. Diskurser producerar hela tiden representationer och diskursanalysen 

bygger på att man förutsätter osäkerhet och konflikt mellan dessa. Ofta rymmer en diskurs en 

dominerande representation av verkligheten och en eller flera alternativa, sekundära 

representationer av samma verklighet. Om det endast finns en enda representation så är den 

opolitiserad eller politiskt tillsluten. Neuman anser dock att en sådan diskurs endast finns i teorin, 

i praktiken finns alltid två eller flera representationer även i de mest fundamentalistiska miljöer. 

Å andra sidan är det lika sällan en diskurs är så öppen att det inte finns en dominerande 

representation utan två jämbördiga sådana. I resultatet innebär det att den första delen endast 

svarar på uppsatsens första och andra fråga och därmed redovisar de representationer som 

synliggjorts. Detta görs för att tydliggöra de slutsatser som sedan dras i resultatets sista del. 

Steg tre behandlar diskursens uppbyggnad och undersökningen om huruvida en representations 

kännetecken är lika beständiga. Ett sådant exempel är produktionen av kön där det finns flera 

biologiska och sociala egenskaper som drar gränsen mellan könen. Vissa av dessa kan komma 

                         
7 Bergström Göran & Boréus Kristina (red.), 2012, Textens mening och 

makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, sida 

378-381 
8 Neuman Iver B., 2003, sida 37 
9 Denscombe Martyn, 2014, sida 398f 
10 Neuman Iver B., 2003, sida 52ff 
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visa sig vara oförändeliga, andra väldigt svåra är förändra. Neuman tar exemplet med oavlönat 

arbete och barnafödande där det är betydligt enklare att neutralisera representationen av oavlönat 

arbete än barnafördande. Barnafödande är i detta fall lättare att tänka som kvinnligt vilket ger 

denna representation större motståndskraft mot förändring. Det existerar en viss tröghet i alla 

representationer som gör dem olika svåra att förändra.11 Resultatets sista del kommer att bestå av 

en analys- och slutsatsdel som syftar till att svara mot detta steg tre. Det innebär att jämföra de 

delresultat som framkommit i de enskilda analyserna av varje debatt under steg 2, för att sedan 

kunna synliggöra det beständiga och skiftande i jämställdhetsdiskursen.  

Sammanfattningsvis innebär Neumans trestegsmodell en övergripande arbetsordning för 

uppsatsen. Med en inledande avgränsning och insamlingsprocess, steg två med en presentation av 

diskursens innehåll och representationer av verkligheten samt steg tre med en analys av 

jämställdhetsdiskursens likheter och skillnader mellan de tre nedslagsperioderna. I 

diskursanalysen används även en teoretisk ansats utifrån Yvonne Hirdmans teorier om 

genussystemet.  

Hirdman och genussystemet 

Att som forskare anlägga ett genusperspektiv innebär att ställa frågor till exempelvis en text för 

att öka förståelsen för hur kön och genus produceras och rekonstrueras. Det synliggör de 

normativa föreställningar som finns om ett kön. Det finns därför en tydlig skillnad mellan 

begreppen kön och genus, då kön definieras som biologiskt betingat och genus som socialt och 

kulturellt betingat.12 Eftersom genus skapas och återskapas av oss blir det därför intressant vem 

som skapar och hur det skapas. Utan en maktdimension blir forskningen om genus inte relevant. 

Föreliggande uppsats omfattas av Foucaults tankar om att makt är ett verb snarare än ett 

substantiv. Makt kan utövas men inte innehas och alla kan agera utifrån en maktposition. Det 

existerar dock aldrig ensamt, det är en rörlig kraft som ständigt balanseras av motstånd. Enligt 

Foucault ingår makt i en process som alltid skapar ett motstånd. Ett motstånd mot det rådande, 

mot det dominerande. Genom det vi säger och skriver och genom våra handlingar producerar och 

rekonstruerar vi hela tiden det som vi uppfattar som självklart.13  

Analysen av riksdagens protokoll bygger på att ta reda på hur genus definieras av dåtidens 

riksdagsmedlemmar. Utifrån ledamöternas position i riksdagen hade deras debatter och beslut 

stor betydelse för den samtida jämställdhetsdiskursen. De sitter på den beslutande makten vars 

beslut styr hur resten av samhället ska/behöver agera. Därför är det av stor vikt för uppsatsen att 

kunna synliggöra de representationer som ledamöterna ger uttryck för. Med hjälp av Hirdmans 

teorier om genussystemet syftar uppsatsen att identifiera de dominerande och sekundära 

representationer som jämställdhetsdiskursen innehåller. 

Modellen grundar sig på maskulinums två lagar där den första lagen innebär: ”att vara man är att 

inte vara kvinna”. Man och kvinna ska hållas isär.14 Man och det som är manligt bestäms utifrån 

vad som är kvinna och kvinnligt, de är varandras motsatser.15 Den andra lagen innefattar vad 

Hirdman menar är den manliga normens primat, att mannen och det manliga är normen. 

                         
11 Neuman Iver B., 2003, sida 59-62 
12 Fagerström Linda & Nilson Maria, 2008, Genus, medier och masskultur, 

sida 7f 
13 Fagerström Linda & Nilson Maria, 2008, sida 12f 
14 Hirdman Yvonne, 2010, Genus – om det stabilas föränderliga former, 

sida 56 
15 Hirdman Yvonne, 2010, sida 48ff 
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Förståelsen för att mannen och det manliga alltid innehar en normerande position är central för 

Hirdmans modell. Den grundar sig på det faktum att det maskulina formas och frodas i ett vi-

sammanhang.16  

Det är i detta magnifika VI som den manliga normen frodas, det som t.ex. kommer till 

uttryck i dagliga funderingar över vilken nytta eller glädje VI har av kvinnor – i samhälle, 

politik, företag osv. […] den vilar på denna självklarhet av det mänskliga som förhåller sig 

till det kvinnliga.17 

Allt som oftast är detta normprimat inte synligt, det uppfattas som självklart och reproduceras 

kontinuerligt genom språket i tal, text och bild. Sammantaget innebär maskulinums två lagar att 

män gör och kvinnor görs. Män är normbärare och arbetar oavbrutet på att göra sig till män, 

kvinnor görs till kvinnor i kontrast mot vad som är manligt.18 Allt detta kokar ner till det som 

Hirdman kallar för genuskontraktet, den uppsättning normer som vi kommit överens om. Det är 

dessa normer som bestämmer föreställningen om man och kvinna, vad som är rätt och fel. 

Kontraktets grunduppfattning är den där mannen ska ta hand om kvinnan. Han är hennes 

beskyddare och försörjare. Det är idealförutsättningarna som fortfarande ligger kvar i vårt 

tänkande kring genus.19 Innebörden av kontraktet är att både mannen och kvinnan vet sin plats 

och Hirdman använder kontraktet för att synliggöra och binda ”den orörlighet i historien som 

präglat könens villkor”20.  

Hirdman beskriver tre formler för att synliggöra föreställningen om relationen mellan man och 

kvinna, där A är den normsättande mannen. Första formeln skrivs som A-icke a och betonar 

frånvaron av kvinnan. Kvinnan är inte man, inte närvarande och mannen är i detta fall likställt 

med människa. Hirdman exemplifierar detta sätt att tänka med en man som tittar in i ett rum fullt 

av kvinnor och utropar, ”men det är ju ingen här!”21.  

Andra formeln skrivs som A-a och innebär en grundläggande tro om att män ska göra manliga 

saker och inte vad som ses som traditionellt kvinnogöra. A är den riktiga mannen, de normer som 

formar vad en man ska göra och ska vara. Det lilla a symboliserar att kvinnan är en ofullständig 

man, en sämre version av honom. Det är i jämförelse med A som a bildas.22 Hirdman menar att 

det finns en inbyggd nervositet eller rädsla i att A kan bli a, det räcker inte med att födas till man 

utan han måste konstant vidmakthålla sin manlighet. Mannen får inte tappa sin manlighet genom 

att exempelvis ta hand om hemarbetet utan måste hela tiden behålla och stärka den. Det handlar 

om att hålla isär positionerna mellan traditionellt kvinnliga egenskaper och traditionellt manliga 

egenskaper, annars riskerar mannen att falla ner från A till a.23 

Den tredje formeln Hirdman presenterar skrivs som A-B och kallas för den normativa modellen. 

Grundantagandet inom denna formel är att mannen och kvinnan är mänskligt jämbördig. B 

symboliserar ett kvinnligt ideal som är fullständigt annorlunda än mannen. På grund av 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor existerar genusskillnader. De ekonomiska, sociala, 

och politiska skillnader som finns förklaras därmed utifrån att kvinnor och män av naturen är 

olika. Kvinnan är det mannen inte är.  Därför kan det inte ses som konstigt eller fel att kvinnor i 
                         
16 Hirdman Yvonne, 2010, sida 62f 
17 Hirdman Yvonne, 2010, sida 63 
18 Hirdman Yvonne, 2010, sida 64f 
19 Hirdman Yvonne, 2010, sida 85ff 
20 Hirdman Yvonne, 2010, sida 88 
21 Hirdman Yvonne, 2010, sida 28 
22 Hirdman Yvonne, 2010, sida 29 & 35 
23 Hirdman Yvonne, 2010, sida 52f  
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stor utsträckning exempelvis tar hand om hemmet och barnen och mannen arbetar och tjänar 

familjens inkomst. Detta då kvinnan av naturen är omhändertagande, och mannen försörjande.24 

Genom diskursanalysen kommer Hirdmans formler att användas för att hjälpa att identifiera och 

synliggöra dominerande och eventuella sekundära representationer som görs gällande inom 

jämställdhetsdiskursen. Formlerna kommer att användas i det som Neuman kallar för steg två 

samt steg tre. Steg två analyserar den enskilda debatten och redovisar vilka dominerande och 

sekundära representationer som framkommer, vilket i uppsatsen representeras av resultatets 

första del. Steg tre kommer sedan alla koppla samman alla tre debatter, se likheter och skillnader 

i jämställdhetsdiskursens dominerande representation och jämföra det med tidigare forskning. 

Den delen av resultatet heter avslutande analys och diskussion.  

 

 

 

Statsvetaren Katharina Tollins avhandling Sida vid sida behandlar jämställdhetspolitikens 

genealogi mellan 1971-2006. Syftet är att undersöka hur jämställdhet formas i relation till andra 

krafter och diskurser genom att studera debatter i riksdagen. Tollin delar upp sin studie i perioder, 

1970-, 80- och 90-tal (som inbegriper perioden 1990-2006 i undersökningen) och presenterar 

vilka förslag som drivits i riksdagen, eventuella motsättningar som uppstått samt hur dessa 

omtalats för att göras legitima och meningsfulla. Till sin hjälp har hon använt sig av 

utskottbetänkanden och protokollen från de efterföljande debatterna i riksdagens kammare. Fokus 

ligger på betänkanden skrivna av arbetsmarknadsutskottet då de under större delen av den 

undersökta perioden haft ansvar för principfrågor om jämställdhet.25  

Sammanfattningsvis kommer Tollin fram till att jämställdhetens centrala maktteknologi utgörs av 

konstitueringen av kön som en orättvisa skild från klass.  Kön har i flera faser hållits åtskild från 

att kopplas samman med klass och en bredare diskusison om orättvisor. Istället har den 

integrerats i den ordinarie politiken så som en renodlad könspolitik.26 Tollins syfte liknar till stor 

del denna uppsatsens men hon undersöker en senare period. Hennes resultat är därför intressant 

att jämföra med det resultat som denna uppsats kommer fram till.   

Julia Berg och Cecilia Bolander har gjort ett examensarbete på C-nivå i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid namn Hur liberalismen stal jämställdheten – En historisk och 

kritisk diskursanalys av begreppet jämställdet mellan 1965 – 2014. De har valt att studera 65 

artiklar ur Dagens Nyheter mellan åren 1965 – 2014 i syfte att identifiera och analysera 

jämställdhetsdiskurser. Resultatet visar att en social arbetsdiskurs där fokus som låg på kvinnors 

rätt till arbete byttes ut mot en liberal arbetsdiskurs med fokus på den högre samhällshierarkin. På 

1960- och 70- talen är diskursen kopplad till arbetsmarknadspolitiken med krav på större 

                         
24 Hirdman Yvonne, 2010, sida 43 & 54f 
25 Tollin Katharina, 2011, Sida vid sida – En studie av 

jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006, sida 10f 
26 Tollin Katharina, 2011, sida 162ff 

Tidigare forskning 
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arbetskraft. Mot slutet på av 70-talet rapporterade medier om jämställdhetsfrågor kopplade till 

kvinnor i ett högre samhällsskikt i och med att den liberala diskursen fick fäste.27   

1980- och 90-talet kännetecknas av en diskursändring mot en jämställdhetsbeskrivning som 

lägger fokus på den individualistiska och karriärsdrivna kvinnan. Skiftningen är tydlig i 

rapporteringen som flyttar fokus från kvinnors rätt till arbete till att handla om kvinnans karriär. 

Ur ideologisk synvinkel konstateras det att den liberala diskursen är hegemonisk. Det konstateras 

att journalister är mindre självständiga på grund av hårdare produktionsvillkor och en allt tunnare 

gräns mellan marknadsavdelningen och redaktionsavdelningen.28 Sammanfattningsvis är Bergs 

och Bolanders resultat intressant för uppsatsen då de använt sig av en diskursanalys. Det blir 

därmed intressant att jämföra om motsvarande förändring synliggörs mellan 1923 – 1979 som 

mellan 1965 – 2014. 

Historikern Zara Bersbo har i sin avhandling undersökt svenska kvinnors ekonomiska 

medborgarskap mellan 1921 – 1971. Avhandlingen syftar till att undersöka formandet av den 

politik som föregick det jämställdhetspolitiska arbetet på 1970-talet. Speciellt riktar Bersbo in sig 

på perioden 1921-1971 och än mer specifikt giftemålsbalken under tidigt 1920-tal, 

kvinnokommitténs betänkande kring förbud mot avskedande av kvinnor i samband med 

barnafödande på 1930-talet samt lagen om särbeskattning i början av 1970-talet.29 

Sammanfattningsvis visar Bersbo att kvinnor mellan perioden 1921-1971 fick flera formella 

rättigheter vad gäller deras ekonomiska situation. Trots det så förväntades det inte av kvinnor att 

de skulle använda rättigheterna eller förhålla sig till dem på samma sätt som män. Den 

underliggande traditionella synen på kvinnan och mannen styrde fortfarande samhällets beteende. 

Bersbo visar dessutom att införandet av de lagar som omformade och gav ytterligare rättigheter 

till kvinnor till stor del berodde på inramningen av problemet. Arbetet med giftemålsbalken 

gjordes till en fråga om att höja kvinnors benägenhet att ingå äktenskap, kvinnoarbetskommitténs 

betänkande gjordes till en befolkningsfråga och särbeskattning till en fråga om 

arbetsmarknadspolitik och klassutjämning. Slutligen kommer Bersbo fram till att erkännandet av 

kvinnors formella ekonomiska rättigheter inte var en följd av en liberalt influerad politik. Snarare 

var de formella rättigheterna effekter av liberala diskurser om solidaritet.30  

De ekonomiska villkoren för kvinnor är tämligen väl sammankopplade med deras villkor på 

arbetsmarknaden då det är där de tjänar sin inkomst. Bersbo har dock valt att rikta fokus mindre 

mot arbetsmarknaden och mer mot de specifika ekonomiska rättigheter kvinnor fick mellan 1921-

1971. Därför väljer hon dessutom giftemålsbalken och särbeskattning och går i och med det bort 

från ett riktat fokus mot arbetsmarknaden. Föreliggande uppsats syftar till att vara mer riktad mot 

arbetsmarknaden, därför kan den ses som ett komplement och tillägg till det resultat Bersbo 

kommer fram till.  

I avhandlingen Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? undersöker historikern Renée Frangeur 

striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige. Syftet är att redogöra för 

gifta kvinnors villkor på arbetsmarknaden under mellankrigstiden, hur staten förhöll sig till det, 

                         
27 Berg Julia & Bolander Cecilia, 2014, Hur liberalismen stal 

jämställdheten – En historisk och kritisk diskursanalys av begreppet 

jämställdhet mellan 1965 – 2014, sida 51 
28 Berg Julia & Bolander Cecilia, 2014, sida 52 
29 Bersbo Zara, 2012, ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och 

helt” – Svenska kvinnors ekonomiska medborgaskap 1921 – 1971, Passim 
30 Bersbo Zara, 2012, sida 175ff 
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beskriva de som var drivande i debatten om gifta kvinnors rätt till yrkesarbete, analysera deras 

argument och strategier samt placera debatten i ett klasspolitiskt och genuspolitiskt 

sammanhang.31 Frangeurs analys kommer fram till tre olika föreställningar om kvinnor och 

kvinnlighet som dominerade och konkurrerade med varandra. Först benämner hon en 

föreställning som var i bruk mellan 1925 – 1934 som familjeförsörjarmanlighet och biologisk 

moderlighet eller traditionell husmoderlighet. Den användes främst utav borgerligheten där 

ungdomars arbetslöshet ställdes mot det de kallade för priviligierade gifta kvinnornas inkomst. 

Dessa priviligierade kvinnor var de som även hade en man i hushållet som arbetade. Den andra 

föreställningen kallas Medelvägsmanlighet och professionell husmoderlighet vilket var i bruk 

mellan 1925 – 1939. De som förhöll sig till detta synsätt ansåg att kvinnor och män enligt lag 

skulle vara jämställda. Däremot skulle verkligheten förhålla sig som det traditionellt varit, med 

undantag för om familjeekonomin tvingade ut kvinnan i arbete. Den tredje föreställningen kallar 

Frangeur för likställhetsmanlighet och yrkeskvinnlighet vilken så som förra var i bruk mellan 

1925 – 1939. Till denna föreställning anslöt sig relativt få män, men flertalet av dessa hade stort 

politiskt inflytande. De förespråkade full jämställdhet på arbetsmarknaden så som i hemmet. 

Sammanfattningsvis kommer Frangeur fram till att uppfattningen om kvinnan som den andra 

aldrig ändrades, det så kallade husmoderskontraktet stod fast trots utmaningar från olika håll.32  

Historikern Britta Lövgren riktar fokus på hemarbetet som politik och ideologi i sin avhandling 

Hemarbete som politik. Undersökningen avgränsar sig till Sverige under 1930- och 40-tal. Syftet 

är att undersöka fyra centrala punkter, kvinnans uppgift i samhället, hemarbetets organisation, 

hemarbetets rationalisering och professionalisering och hemarbetsfrågan ur ett maktperspektiv.33   

Lövgren kommer fram till att den svenska riksdagen hade som utgångsläge att kvinnor borde ha 

samma uppgift i samhället som de haft innan industrialiseringen, nämligen omhändertagande av 

barn och skötsel av hemmet. Då det rådde stor arbetslöshet i början av 1930-talet menade 

politikerna att kvinnor borde avstå sina tjänster till förmån för arbetslösa män. En statushöjning 

av hemarbete och parollen ”en kvinna i varje hem” var den lösning politiken valde.34  

Lövgren kunde även urskilja olika maktförhållanden i riksdagsdiskussionerna om hemarbete. 

Främst var det mellan könen, då det var tydligt att kvinnans uppgift var att hålla sig borta från 

männens område. Dessutom ansågs kvinnan behöva utbildas för att kunna göra ett acceptabelt 

jobb i hemmen. Ett annat maktförhållande som Lövgren kunde urskilja var mellan olika klasser. 

Det var på arbetarklassens kvinnor som de största kraven ställdes. Överlag så hade kvinnan 

väldigt få möjligheter till arbete och inflytande över detsamma under 1930- och 40-talet bland 

annat på grund utav traditionella, ”tysta”, hinder.35 

Såväl Frangeur som Lövgren riktar in sina studier på delar av den period som denna uppsats 

undersöker. Deras resultat kan därmed jämföras med det som framkommer i analysen av de två 

första lagarna 1923 och 1939. 

                         
31 Frangeur Renée, 1998, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna – Striden 

om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige, sida 12 
32 Frangeur Renée, 1998, Passim 
33 Lövgren Britta, 1993, Hemarbete som politik – Diskussioner om 

hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens 

Forskningsinstitut, sida 8f 
34 Lövgren Britta, 1993, sida 157-161 
35 Lövgren Britta, 1993, sida 165 & 168 
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Sammanfattningsvis finns en stor upplaga forskning om ämnet genus riktat mot speciellt 1930-

talet men även 1900-talet i stort. Närmst denna uppsats syfte ligger Zara Bersbos avhandling som 

valt att blanda in lagen om anställningsskydd för kvinnor 1939 i sin analys av kvinnors 

ekonomiska villkor och rättigheter. Den forskning som presenterats här kommer att användas 

igen i den avslutande analysdelen som jämförelse med denna undersökning. 

 

 

 

 

 

Under denna rubrik kommer den historiska bakgrunden av kvinnans rättigheter och villkor på 

arbetsmarknaden i Sverige att presenteras. Fokus ligger på de perioder som sedan kommer att 

undersökas samt de lagar som undersökning kommer att behandla. 

Moderskap och kvinnokamp 1900 - 1925 

I början av 1900-talet var samhället tydligt indelat i en privat sfär som dominerades av kvinnor 

och en offentlig sfär som dominerades av män.36 För kvinnans del var det moderskapet som låg i 

fokus, hon var skapt att vara mor och att älska smärtan som var en del av detta. Idealkvinnan var 

feminin, passiv, en god moder som kunde göra uppoffringar och ägde en naturlig förmåga att 

klara av smärta.  Bland annat Ellen Key förordade att barnuppfostran och barnavård var en 

central del av kvinnans liv. Moderns uppgift skiftade från att fokusera på att föda många barn till 

att uppfostra välmående människor. Key ansåg dessutom att denna syn på moderskapet låg i linje 

med den kvinnokamp som fördes under denna tid. 37  

1800-talets idéer om kvinnans emancipation hade grundats i den liberalt borgerliga 

idétraditionen. I början av 1900-talet kom dock flera emancipatoriska idéer att strömma från den 

socialistiska traditionen.38 Fackföreningsrörelser tog upp kvinnofrågan med ett uttalat mål att 

skydda kvinnan. Dessa mansdominerade rörelser präglades av den samtida synen att kvinnor och 

män hade olika behov och var olika lämpliga för arbete. Följden blev att skyddandet av kvinnor 

bestod i att inte ge dem behörighet att inneha vissa typer av yrken. Konsekvensen blev att utbudet 

på arbetskraft minskade vilket gav de manliga arbetarna chans att begära högre lön. 39 Såväl 

liberaler som socialister försvarade inledningsvis en sådan form av politik med att det skulle leda 

till bättre förhållanden inom hela arbetarklassen. Såväl kvinnor som män ansågs därmed gynnas 

av sådan typ av lagstiftning.40  

I takt med att den offentliga sektorn växte i början på 1900-talet kom flertalet kvinnor att få 

behörighet att arbeta inom den statliga verksamheten. Det var som tidigare beskrivits en 

kontroversiell fråga. Den svenska riksdagen hanterade detta genom att endast ge kvinnor 

behörighet att inneha lägre befattningar. De fick acceptera lägre lön än män och att statusen på 

deras yrke sjönk, men de fick arbeta. Gifta kvinnor ansågs dock inte vara lämpliga till arbete 

eftersom det fanns tillräckligt att göra hemma. Attitydförändringen skedde även inom den privata 

                         
36 Åkerblom Annika, 2009, När kvinnor fick rättigheter – Sverige 1700-

2010, sida 15 
37 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, Kvinnor i västvärlden 

– från renässans till nutid, sida 274ff 
38 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 316f 
39 Åkerblom Annika, 2009, sida 58 
40 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 304ff 
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sektorn. Kvinnor ansågs ha egenskaper som passade för skötsel av kontor och mindre 

extrauppgifter som exempelvis sekreterare.41 Så småningom ökade efterfrågan på biträden inom 

den statliga förvaltningen vilket bidrog till att kvinnor, efter godkännande av regeringen, kunde 

få tillträda en sådan tjänst. Riksdagen kom tillslut att utreda huruvida kvinnor skulle få 

behörighet att söka högre befattning eller inte. Argument för detta var bland annat att de skulle 

var billigare att anställa. Utredningen ledde till ett lagförslag i början av 1920-talet. Lagen kom 

tillslut att kallas för behörighetslagen och berörde kvinnors behörighet att inneha tjänst inom 

offentliga sektorn. Frågan aktualiserades parallellt med rösträttsfrågan och kopplades därmed 

också till de rättviseargument som rösträttsfrågan förde med sig. När slutligen behörighetslagen 

tas i laga kraft 1925 fanns flera undantag för kvinnor, däribland lägre pensionsålder samt 

utebliven chans att nå det sista ålderstilläget på lönen.42  

Husmodern och befolkningspolitik 1925 – 1940 

Under slutet av 1920-talet var det synen på kvinnan som husmoder som dominerade. Kvinnor 

hade visserligen rätt till arbete, men en gift kvinna ansågs ha som huvudsaklig uppgift att sköta 

hemmet och barnen.43 Den traditionella synen på kvinnors och mäns egenskaper bidrog i hög 

grad till att (speciellt gifta) kvinnor fortfarande hade små möjligheter till lönearbete. Detta kom 

dessutom att förvärras i och med att arbetslösheten gick stadigt uppåt i Sverige. Det ledde 

riksdagen till att undersöka förslag om att än mer begränsa gifta kvinnors rätt till statlig tjänst. 

Förespråkarna påpekade det orättvisa i att vissa familjer hade dubbel inkomst medan andra 

familjer stod helt utan inkomst då mannen drabbats av arbetslöshet. Detta var ett hot mot den 

könsfördelning som var rådande i hemmen och på arbetsplatsen. En man som inte kunde försörja 

sin familj ansågs inte vara ”en riktig man”.44  

Samtidigt som begränsningen av gifta kvinnors rätt till arbete debatterades seglade denna tids 

största politiska fråga upp. Under 1920-talet hade man märkt av en betydande minsking i 

barnafördandet vilket gav upphov till en debatt om vad som kunde förbättra situationen. 

Befolkningsfrågan blev sedan 1930-talets mest omdebatterade fråga och kopplades dessutom 

samman med gifta kvinnors rätt till arbete. Alva och Gunnar Myrdal lanserade 1934 sina idéer 

kring detta i boken Kris i befolkningsfrågan. Tanken var att föra befolkningspolitik med hjälp av 

socialpolitik. Man skulle inte bara hejda befolkningsminskningen utan dessutom höja hela 

befolkningens levnadsstandard. För att åstadkomma det skulle bland annat ekonomiskt stöd ges 

till matbespisning i skolor, dessutom skulle fler och bättre bostäder byggas runt om i hela landet. 

Mor och barn skulle hamna i fokus och staten skulle bidra ekonomiskt för att deras situation 

skulle hållas på en godtagbar nivå.45 Idéerna vann gehör och 1935 tillsattes 

kvinnoarbetskommittén med Kerstin Hesselgren och Alva Myrdal i spetsen. 1938 lämnade 

kommittén sitt betänkande till riksdagen och föreslog en lag som förbjöd avskedandet av kvinnor 

på grund av giftemål, graviditet eller förlossning. Under het debatt kunde tillslut förslaget röstas 

igenom och 1939 trädde den i kraft.46  

 

                         
41 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 295 
42 Åkerblom Annika, 2009, sida 55ff 
43 Åkerblom Annika, 2009, sida 62f 
44 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 337f 
45 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 277f 
46 Åkerblom Annika, 2009, sida 62f 
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Utveckling och återuppvaknande 1945 – 1970 

Mellan 1945-1970 hade kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden förbättrats eftersom 

behörighetslagen hade upphävts 1949. Detta gjordes genom en grundlagsändring som nu fastslog 

att ”svenska medborgare” kunde ta civil statlig tjänst, inte enbart ”infödde svenska män” såsom 

det varit tidigare. Dessutom skedde en förändring mot att en stigande andel gifta kvinnor börjat 

lönearbeta då nya behov ofta krävde att ett hushåll behövde mer än en månadslön. Förändringen 

påskyndades av arbetsmarknadens efterfråga på arbetskraft som inte enbart kunde täckas av 

männen, inte främst genom riksdagsbeslut. Trots detta var den vanligaste sysslan för en kvinna 

fortfarande den som husmoder. Den traditionella synen kvinnor och kvinnors egenskaper var 

densamma som tidigare. Efter 1945 hade ett flertal innovationer såsom dammsugare, vattentoalett 

och centralvärme gjort arbetet betydligt lättare för den traditionella husmodern.47 Kvinnors arbete 

i hemmet var dock inte mindre tidskrävande utan endast förenklat rent tekniskt. Uppfostran och 

omhändertagandet av barnen hade en helt annan innebörd nu än tidigare och ansvaret låg i hög 

utsträckning på modern. Det fanns inte längre samma tillgång på tjänsteflickor eller liknande 

eftersom ogifta kvinnor precis som män var tvungna att spendera dagarna på sina arbetsplatser. 

När barnen väl vuxit upp och flyttat hemifrån var det följaktligen modern som nu stod arbetslös 

och befriad från alla de uppgifterna kopplat till barnet. Således upptäckte mödrar under 1950- och 

1960-talet att de hade en stor del av sitt liv kvar att leva utan barnen hemma, men att deras 

möjligheter i samhället var väldigt små och starkt begränsade. Därför började de återigen 

ifrågasätta rådande strukturer och en förnyad kvinnokamp tog fart.48  

Jämställdhetslagen 1970-1980 

Kvinnokampen under 1970-talet fokuserar på arbets- och ansvarfördelningen mellan kvinnor och 

män. Internationellt ska det visa sig att detta årtionde för med sig djupgående förändringar 

framförallt vad gäller förhållanden på arbetsmarknaden. Situationen påminde på flera sätt om den 

i början av 1900-talet då rösträttsfrågan var aktuell. Forskare brukar säga att kvinnors rättigheter 

kommer i fokus i perioder av djupgående sociala förändringar. Detta mönster kan man se flera 

gånger sedan franska revolutionen och under 1970-talet återupprepas det.49  

Den tekniska utvecklingen sedan 1945 hade lett till att många arbetsprocesser inom industrin 

effektiviserats och detta märktes särskilt av inom textilindustrin där främst kvinnor arbetade. 

Effektiviseringarna ledde till nedskärning av enkel arbetskraft till förmån för högutbildad 

personal för översyn av nya maskiner. Den högutbildade personalen var allt som oftast manlig 

vilket gav upphov till en betydande skiftning inom industrin mot mer manliga arbetare. Istället 

sökte sig kvinnor till servicesektorn som var en av de mest expansiva sektorerna på marknaden. 

Dessutom krävde den utvidgade välvärdsstaten allt fler personal och majoriteten av tjänstemän i 

de nya välfärdsprojekten var kvinnor, främst i de lägre lönegraderna. Förändringen på 

arbetsmarknaden till trots skedde mycket av det arbete kvinnor gjorde i lågavlönade rutinarbeten, 

arbeten som krävde högre utbildning innehades allt som oftast av män. Även de kvinnor som 

hade högre utbildning stötte på problem i form av sämre lön och löneutveckling än deras manliga 

kollegor.50  

Riksdagen diskuterade jämställdhet och kvinnors villkor i arbetslivet flera gånger. Främst gjordes 

det tack vare initiativ av Folkpartiet som drev jämställdhetsfrågorna både i regeringsställning och 
                         
47 Åkerblom Annika, 2009, sida 54ff & Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck 

Bente, 2005, sida 370ff 
48 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, 374ff 
49 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 376f 
50 Blom Ida, Sogner Solvi & Rosenbeck Bente, 2005, sida 378 
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i opposition.51 Under 1970-talet infördes flera regler till förmån för kvinnor inom den statliga 

sektorn, den privata sektorn fortsatte dock vara relativt oreglerad. Därför tillsatte riksdagen 

1975/76 en jämställdhetskommitté för att arbeta fram en lag som skulle gälla för hela 

arbetsmarknaden. Fyra centrala punkter gjordes gällande:  

- Man ville skydda individen mot diskriminering; 

- Det ansågs finnas behov av att kräva arbetsgivaren att bedriva jämställdhetsarbete; 

- Man ville öka uppmärksamheten mot diskriminering och för jämställdhet hos 

massmedier; 

- Det ansågs även betydelsefullt att statsmakten erkände målet av jämställdhet mellan 

kvinnor och män genom att göra det till lag.52 

Det förslag som kommittén lade fram blev omdebatterat. Bland annat Socialdemokraterna var 

emot att lagstifta om aktiva jämställdhetsåtgärder eftersom de ansåg att arbetsmarknadens parter 

borde ta ansvar för det. Förslaget passerade riksdagen med minsta möjliga marginal och 1980 

trädde den så kallade jämställdhetslagen i kraft. Parallellt med det lanserades även 

Jämställdhetsombudsmannen vars uppgift var att se till att lagen efterföljdes.53  

Från mellankrigstiden fram till 1980 gjorde kvinnokampen flera framsteg. Flera frågor om 

kvinnors villkor på arbetsmarknaden blev väldigt omdebatterade i riksdagen. Trenden gick trots 

allt mot en mer jämställd arbetsmarknad med tydliga förbättringar i form av förbud att avskeda 

kvinnor på grund av giftemål, graviditet eller förlossning, avskaffandet av skyddslagstiftning som 

innebar en begränsning av kvinnors arbete samt jämställdhetslagen.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
51 Åkerblom Annika, 2009, sida 63 
52 Åkerblom Annika, 2009, sida 63f 
53 Åkerblom Annika, 2009, sida 64 
54 Åkerblom Annika, 2009, sida 65ff 
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Nedan kommer uppsatsens resultat att presenteras och analyseras. Såsom Neuman föreskriver 

kommer första delen av resultatet att vara en sammanställning av vilka representationer som 

framkommer i varje debatt. Detta görs genom att övergripande presentera debatten, vilka som är 

för och emot samt vad de säger. Det kommer sedan att leda till en delanalys av 

representationerna. Avsnittet avslutas med det som Neuman menar är steg tre där likheter och 

skillnader mellan de dominerande representationerna analyseras. Denna sista del kommer även 

att innehålla kopplingar och jämförelser med tidigare forskning på området.  

Behörighetslagen och lagen om anställningsskydd debatterades under den tid då Sverige hade 

tvåkammarriksdag, vilket innebär att debatterna i de två kamrarna kommer att presenteras var för 

sig. När jämställdhetslagen debatteras 1979 har Sverige sedan en tid haft enkammarriksdag, 

vilket innebär att förslaget endast debatteras en gång.  

Behörighetslagen 1923 

Riksdagens första kammare debatterar det så kallade lagförslag angående kvinnas behörighet till 

statstjänst med mera onsdagen den 16 maj 1923. Året innan har ett liknande förslag avslagits av 

riksdagen med hänvisning till att kvinnor inte borde få behörighet till domarämbetet.55 Därför 

inleder Assar Åkerman, Sveriges justitieminister, med att berätta för första kammaren att det 

förslag de nu ska debattera och rösta om är indelat i två paragrafer. Paragraf ett behandlar 

kvinnors behörighet till tjänster och högre befattningar inom den offentliga sektorn. Paragraf två 

behandlar specifikt kvinnans behörighet till domarämbetet. Åkerman fortsätter: 

[…] så må det stå honom fritt, när vi komma till andra paragrafen, att låta sin röst vid det tillfället 

bestämmas därefter. Om han i övrigt ställer sig välvillig till förslaget, så kan han utan någon risk rösta 

ja för paragraf 1.56   

Vad som följer efter Åkermans inledande tal är en het debatt om främst kvinnors behörighet till 

domarämbetet. Vidare också om kvinnor borde ha behörighet till statstjänst överhuvudtaget. Vad 

gäller domarämbetet lyfts ofta argumentet att kvinnor inte har den naturliga auktoritet som krävs 

för att hålla ordning i rättssalen. Det anses i dessa fall att män av naturen är tuffare och starkare 

och därför mer lämpade för domarämbeten. Argumentet leds ibland även vidare mot att kvinnor 

inte borde inneha chefspositioner eller högre befattningar överlag. Herr von Geijer påstår bland 

annat att: ”[…] en ung mans uppfostran har dock varit hårdare i allmänhet, han har dock, om jag 

så får uttrycka mig, mera slagits med livet än en ung kvinna”.57 von Geijer och flera med honom 

menar att domarämbetet i Sverige har tillräckligt med problem eftersom man numera måste 

anställa unga män till dessa positioner. De här unga männen har ofta svårt att hålla ordning i 

rättssalen. Skulle kvinnor tillsättas på sådana positioner skulle det endast förvärra problemet 

eftersom de, såklart, inte har fått en manlig uppfostran. Dessutom menar dessa ledamöter att 

kvinnor redan har tillträde till statstjänst i de lägre graderna, om regeringen godkänner det. Därför 

                         
55 Se Första kammarens protokoll, 1922, nr. 35 & Andra kammarens 

protokoll, 1922, nr. 42 
56 Första kammarens protokoll, 1923, tredje bandet, nr. 35:05 
57 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:16 
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borde denna lag inte behövas, då kvinnor redan innehar en sorts behörighet för de som anses 

lämpliga. Riksdagen borde, enligt dessa ledamöter, rösta ner detta förslag då kvinnor inte har de 

egenskaper som krävs för att inneha högre befattningar. Vidare anser man att riksdagen också 

begår ett avgörande misstag om det inte beslutas om löne- och pensionsförhållandena mellan män 

och kvinnor. Något som ännu inte beslutats om eller planeras att beslutas om inom en snar 

framtid.58 

Motståndarna till behörighetslagen menar alltså att kvinnor inte innehar de egenskaper som krävs 

för högre befattningar och statlig tjänst. De medger dock att vissa kvinnor måhända har sådana 

egenskaper, men det innebär inte att det är allmängiltigt för alla kvinnor. Herr Hammarskjöld får 

exemplifiera detta då han säger att:  

I vårt land finnes det på affärslivets område och även på andra områden exempel på 

kvinnor, som tydligt visat synnerligen framstående egenskaper, också chefsegenskaper. 

Men därifrån är steget mycket långt till att medgiva kvinnor en allmän kompetens. Man 

bör i allmänhet icke lagstifta för undantagsfall utan man lagstiftar för regeln.59 

Det anses dock inte bara vara kvinnornas egenskaper som gör att dessa ledamöter ställer sig emot 

lagen. De anser den dessutom vara orättvis mot männen, eftersom kvinnor i lag skulle få rätt till 

befordran. Därför är det enligt bland andra herr Reuterskiöld: ”[…] svårt att se, vad det är för rätt 

kvinnan nu saknar i detta stycke”60. Det tycks konstigt, enligt Reuterskiöld, att kvinnor ska ha en 

laglig rätt till befordran men inte män. Ska en sådan lag skrivas borde den rimligtvis behandla 

båda könen och inte bara det ena. 

Debatten innehåller även de som argumenterar för kvinnors behörighet till statstjänst och högre 

befattningar. De belyser samma sanning som sina motståndare, nämligen det faktum att kvinnor 

kan få behörighet att söka en statstjänst om regeringen ger sitt godkännande. Detta faktum ser de 

som ett argument för att kvinnor ska få allmän behörighet till statstjänst, eftersom det 

uppenbarligen finns de som klarar av det.  De anser, i motsats till bland andra herr 

Hammarskjöld, att om några kvinnor visat egenskaper som passar mycket väl på högre 

befattningar borde det vara ett tydligt tecken på att kvinnor i allmänhet kan inneha dessa. De är 

inte undantag, på samma sätt som män som inte passar som chefer inte heller är undantag. Det är 

alltså individen som ska bedömas och inte könet. Att bedöma individen skulle i förlängningen 

dessutom leda till vinster för samhället i stort, då den bästa personen med de bästa egenskaperna 

får anställning.61 

Allra tydligast i försvaret av behörighetslagen och dess genomförande är Kerstin Hesselgren. 

Hon menar, såsom andra ledamöter ovan, att kvinnor är individer precis som män och därför ska 

äga samma rätt att tillträda statstjänster och högre befattningar. ”[…] vi begära att själva få välja, 

vad vi anse vara lämpligast för oss. Vi begära att, likväl som männen, få använda vårt eget 

omdöme i valet av vår egen livsbana”62. Då de som söker en anställning måste visa sin lämplighet 

för arbetsgivaren kommer oavsett den bästa sökande att anställas. Det råder inget tvivel om, 

enligt Hesselgren, att kvinnor inte är garanterade att bli anställda bara för att de har rätt till det. 

De måste bevisa sin duglighet och lämplighet och är de lämpligast ska de ha anställningen. 

Vidare förklarar hon att: ”Bit för bit, område för område ha kvinnorna erövrat, trots vad som för 

                         
58 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:05 – 35:64 
59 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:22 
60 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:27 
61 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:08 – 35:64 
62 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:18 
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varje gång sagts om farorna för samhällets bestånd”63. Med detta motsäger hon de argument som 

uppkommer om hotet mot samhället och ekonomin som kvinnors behörighet innebär.64 

En intressant aspekt på debatten ges utav ledamot herr Winberg som gör kopplingar till 

kristendomen och mötet i Nicea år 325. Där debatterades huruvida kvinnor hade själ eller inte 

och Winberg menar att denna debatt inte skiljer sig nämnvärt:  

[…] ty vad är det nu egentligen, som vi allt fortfarande här behandla? Ja, det är visserligen inte 

formulerat så huruvida kvinnan har någon själ eller ej, därför den att den saken i våra dagar kanske 

inte har någon nämnvärt stor aktualitet, men i verkligheten debattera vi fortfarande, huruvida kvinnan 

är fullt människa eller ej.65 

Winberg anser debatten som konstig och onödig eftersom det vore uppenbart för alla kammarens 

ledamöter att kvinnor är människor såsom männen är det. Han menar, likt Kerstin Hesselgren, att 

individens lämplighet är det viktiga och inte som i detta fall kvinnans egenskaper. Det finns trots 

allt de kvinnor, precis som ledamöter innan Winberg presenterat, vilka klarar av att inneha högre 

befattning. Ur en samhällssynpunkt är den därför en stor vinst i att låta de kvinnor som klarar det 

vara med och bidra samhällets nytta.66 

Slutligen går första kammaren till votering där första paragrafen och andra paragrafen röstas om 

varsin gång. Första paragrafen, om kvinnors behörighet till statstjänst och högre befattning, röstar 

kammaren igenom med liten marginal, 70 ja mot 65 nej. Andra paragrafen röstas å andra sidan 

ner med 54 ja mot 75 nej. Istället antas ett kontraförslag som förbjuder kvinnan att inneha ett 

antal olika tjänster med 88 ja mot 45 nej, bland annat förbjuds de att bli domare, gymnastiklärare 

på högre läroverk, militär och polis.67  

Riksdagens andra kammare debatterar samma lagförslag onsdagen den 16 maj 1923 under 

benämningen angående kvinnors behörighet att innehava statstjänst med mera. Även i denna 

kammare inleder justitieministern Assar Åkerman med att försvara lagen och tala om de två 

paragraferna. Debatten som följer präglas av att första kammaren några timmar tidigare debatterat 

och röstat i frågan. Trots det finns de som yrkar för avslag av hela lagen i fråga. De som är emot 

anser att det finns naturliga olikheter mellan män och kvinnor vilket inte kan lagstiftas bort. 

Kvinnor har inte de egenskaper som krävs för att inneha statstjänst och inte minst en högre 

befattning. Det syftas mot att kvinnor inte kan arbeta i samma tempo som män och att de av 

naturen vill och borde vara hemma och arbeta med det som där krävs av dem. Farhågorna dessa 

ledamöter ser är familjens kollaps till följd av att kvinnan inte är i hemmet. Dessutom är de rädda 

för att män, som av naturen ska var den försörjande, kommer att förlora arbete till kvinnor. 

Alltså, menas det, innebär en behörighetslag en orättvisa mot män, som inte har en sådan 

lagstadgad rätt till befordran.68 Herr af Ekenstam säger bland annat att:   

[…] det finnes många omständigheter, där man kan tänka sig, att den kvinnliga läggningen, den 

kvinnliga fysiska förmågan, icke mäktar åstadkomma detsamma som mannen.69 

                         
63 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:17 
64 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:17 -35:21 
65 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:29 
66 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:28 – 35:32 
67 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:37 – 35:38 & nr. 35:65 
68 Andra kammarens protokoll, 1923, fjärde bandet, nr. 37:01 – 37:28 
69 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:06 
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[…] det är mannen, som skall bilda familj och mannen som skall ordna hemmen inom landet. Men 

lämnar staten icke möjlighet åt de manliga befattningshavarna att där få sin utkomst, måste en mycket 

stor del av dessa bli urståndsatt att bilda familj och att ordna nya hem.70 

Även ledamoten herr Wikström talar på samma tema: ”Jag menar emellertid, att naturen själv har 

omöjliggjort genomförandet av den fulla likställheten, fysiskt och psykiskt”71. 

Försvararna av att kvinnor ska ha behörighet till statstjänst och högre befattning använder 

liknande argument som de i första kammaren. Det är en individfråga huruvida någon får en tjänst 

eller inte. Lämpligheten i dessa fall avgörs inte på grund av könet utan på grund av de egenskaper 

individen besitter. Riksdagsledamöterna ifrågasätter på vilket sätt män och kvinnor är jämställda 

nu. De frågas sig varför ledamöter såsom af Ekenstam menar att det skulle vara orättvist att 

genomföra behörighetslagen.72 Elisabeth Tamm menar att kvinnor i dagsläget inte har samma 

möjligheter som män att söka och få statstjänst och högre befattning. Hon förklarar vidare att en 

lag som ger kvinnor behörighet till sådana tjänster inte innebär någon inskränkning av rättvisa av 

något slag. Dessutom kommer kvinnor endast att söka sådana tjänster som de klarar av och 

därmed är lämpliga att inneha.73 Hon fortsätter:  

Det är alldeles givet, att i de fall, där kvinnornas mindre kroppsstyrka omöjliggör deras handhavanden 

av viss befattning, skulle de varken söka eller erhålla sådana platser.74 

Försvararna menar att lagen inte innebär en rättighet för kvinnor att alltid bli befordrad eller få 

det arbete de söker. Det innebär endast att de har rätt till att tas med i beräkningarna då 

arbetsgivaren ska ta ställning till vem som ska anställas.75 

Slutligen antogs det sammanställda förslag som första kammaren antagit tidigare, med 123 ja mot 

74 nej. Därmed ska lagen inte bara ge behörighet till kvinnor att inneha tjänster och högre 

befattningar inom offentliga sektorn, de kommer också att förbjudas från några av dem.76  

Delanalys 

Striden i riksdagen om behörighetslagen står kring två övergripande begrepp, nämligen rättvisa 

och tradition. Anhängarna av behörighetslagen menar att kvinnor borde få samma rätt som män 

och inte diskrimineras som de menar är fallet nu. Motståndarna anser å sin sida att män inte har 

en sådan rättvisa och att lagen snarare innebär en orättvisa mot männen. Orättvisa på så vis att 

män kan komma att förlora arbete eller inte bli anställd på grund av kvinnans lagliga rätt till 

samma anställning. De menar att om kvinnor ska ha laglig rätt till befordran ska även män ha det. 

Traditionsbegreppet strids det om så till vida att båda sidor i debatten nämner kvinnans 

traditionella ställning som husmoder och hemarbetare. Anhängarna till behörighetslagen talar om 

utvecklingen som går mot ett alltmer jämställt samhälle, där kvinna och man står sida vid sida 

med samma villkor. De nämner att den traditionella kvinnan mer och mer suddas ut tack vare den 

industriella revolutionens krav och konsekvenser på samhället. Motståndarna menar istället att 

kvinnor inte har de egenskaper som krävs för att på allvar ta klivet in på arbetsmarknaden. De 

                         
70 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:07 
71 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:12 
72 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:01 – 37:28 
73 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:08 – 37:11 
74 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:10 
75 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:01 – 37:28 
76 Andra kammarens protokoll, 1923, nr. 37:28 
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vidhåller att den traditionella synen på kvinnan är sådan av en anledning. Det vill säga att 

kvinnan är den omhändertagande och något sämre versionen av mannen.  

Med hjälp av Hirdmans analysmodell är det möjligt att urskilja representationer av genus i 

debatten. Av de tre formler som presenterats i teoriavsnittet syns A-a som den absolut mest 

framträdande talet om kvinnor på arbetsmarknaden. Inom denna formel finns den dominerande 

representationen av kvinnor och män i arbete. I detta fall handlar det om de som bestrider 

behörighetslagen, samt de som vill se den genomföras fast med tillägget att kvinnor inte ska få ha 

vissa typer av tjänster77. Såsom visats ovan handlar mycket av argumenten mot behörighetslagen 

om att kvinnor kan komma att ta mäns arbete från dem. Risken finns alltså att vissa män faller 

ner från A till a, de förminskas och tappar sin manlighet. Ingen ledamot uttrycker de exakta orden 

att kvinnor kommer att ta mäns arbete. Det är dock tydligt i flera avseenden att det är den 

underliggande rädslan. Allra tydligast framkommer denna rädsla i det andra citatet från af 

Ekenstam. Han uttrycker sin oro över att vissa män, som kan komma att förlora sina arbeten, inte 

kommer att kunna bilda familj eller stötta sitt hushåll. I detta sammanhang tydliggörs också det 

som Hirdman kallar för maskulinums första lag, att vara man är att inte vara kvinna. Män ska ha 

ett arbete och ska kunna försörja sin fru och familj (A). De ska inte vara arbetslösa, eller i värsta 

fall behöva stöttas av sin fru (a). Vad som framkommer i den dominerande representationen är 

alltså ett synsätt där kvinnor är en sämre form av män som inte kommer att klara av att inneha 

ansvarstagande positioner.  

Vidare syns även andra tecken på A-a formeln och vissa exempel på en A-B formel. Ledamoten 

Wikström ger uttryck för bildandet av en A-B formel när han nämner de naturliga skillnaderna 

mellan män och kvinnor. Han anser att det är dessa skillnader som ligger till grund för 

skillnaderna på arbetsmarknaden. Kvinnor och män har enligt Wikström dels fysiska men också 

psykiska skillnader vilket innebär att kvinnan som konsekvens är hemarbetare. Det görs 

antydningar mot att idealkvinnan (B) både vill och borde vara husmoder/hemarbetare istället för 

förvärvsarbetare. På samma gång talas det om kvinnans oförmåga att göra ett lika bra arbete som 

män, alltså ett exempel på A-a. 

Den manliga normens primat är en genomgående trend i debatten. Det är mannen som står för de 

normerande egenskaperna som sedan jämförs med kvinnan. Utgångspunkten i debatten tas från 

mannen, även hos de som anser att kvinnor ska få fler rättigheter och villkor på arbetsmarknaden.  

Sammanfattningsvis ramas den gällande jämställdhetsdiskursen om kvinnor på arbetsmarknaden 

in i A-a formeln i viss kombination med en A-B formel. Den ger uttryck åt föreställningen av 

kvinnor som husmoder och hemarbetare utan tillräckliga egenskaper att inneha ett högre ämbete. 

Diskursen placerar män i förvärvsarbete såsom försörjare och beskyddare av familjen (A). 

Kvinnor placeras i hemarbete med fokus på uppfostran av den kommande generationen (B) 

eftersom de inte gör en lika bra insats som förvärvsarbetare som män (a). Även arbetsmarknaden 

överlag betecknas som manligt och föreställningen är att kvinnorna tar sig in på ett manligt 

område. 

 

                         
77 Tjänster så som militär, polis och arbete som innefattar 

upprätthållande av ordning, tjänster vid tullverket, skogsstaten samt 

undervisning på gymnasiet och på högre läroverk. 
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Lagen om anställningsskydd 1939  

Första kammaren debatterar den tredje maj 1939 den så kallade lag om förbud mot arbetstagares 

avskedande i anledning av trolovning eller äktenskap med mera. Debatten inleds med att 

ledamoten herr Tamm yrkar på ett avslag eftersom han anser att utvecklingen går åt det hållet på 

egen hand. Tamm menar att företag runt om i Sverige genom principbeslut säger att de inte 

tänker avskeda kvinnor på grund av specifikt graviditet och förlossning. Därför vore en 

tvångslagstiftning förödande eftersom de flesta företag skulle avskeda kvinnor för att inte tvingas 

behålla dem fram till pension78.  

Möjligheten för avskedande före utgången av den i lagen stipulerade karenstiden av två år 

[…] måste ju under den tiden hänga som ett Damoklessvärd över den anställdes huvud79. 

Då förslaget är tänkt att vara en del av lösningen på befolkningsfrågan, frågar sig motståndarna 

till lagen huruvida den faktiskt är nödvändig. Herr Wistrand menar att om kvinnan inte har en 

anställning ökar chansen att hon föder fler barn eftersom hon har tid med det. Om kvinnan ska 

spendera en stor del av sina dagar på ett arbete kommer hon inte att ha ork nog att göra de 

traditionellt kvinnliga uppgifterna. Wistrand pekar på statistik från Sveriges grannländer som 

visar att kvinnor utan arbete föder i snitt 1 barn mer. Han säger:  

Det fanns i de äktenskap, där hustrun inte hade anställning, i genomsnitt 2½ barn, medan 

det i äktenskap, där hustrun hade yrkesverksamhet, genomsnittet till och med var mindre 

än ett barn.80  

Vidare påpekas det av herr Ekströmer att det finns ”en hel del unga flickor, som inte precis äro så 

särskilt lagda för arbete eller ha intresse, som kunde vara önskvärt”81. Han kopplar detta till vad 

herr Tamm tidigare uttryckt, nämligen vem vill tvingas behålla en sådan kvinna fram till hennes 

pension? En klok arbetsgivare skulle enligt Ekströmer avskeda en sådan kvinna inom två år, för 

att undvika att det lagstadgade skyddet för henne skulle gripa in. Kvinnor kommer därför att få 

sämre villkor än tidigare på arbetsmarknaden eftersom de inte kommer kunna behålla en 

anställning under en längre tid. Det leder i sin tur till lägre löner och förmåner och mindre 

möjlighet att påverka dessa.82  

Anhängarna till lagen påpekar att utveklingen går mot mer jämställdhet mellan man och kvinna 

och att lagen är en fortsättning på den. Statsminister Per Albin Hansson sitter med under debatten 

och tar tidigt ordet för att försvara lagens genomförande. Han påpekar att de företag som redan 

följer det lagen föreskriver inte behöver vara rädda. Lagen är endast till för de arbetsgivare som 

än så länge inte ändrat uppfattning i huruvida kvinnor borde få behålla sitt arbete efter 

barnafödande.  Hansson menar att”[…] så kommer lagen på sin höjd att framstå som onödig. Den 

kan aldrig framstå såsom skadlig”83. Dessutom finns risken att om förslaget avslås i riksdagen 

skickas signaler ut till svenska arbetsgivare att de i förslaget förbjudna handlingssätten är okej.84  

Herr Norman menar att utan en lag som skyddar kvinnan från avskedande kommer flera inte att 

gifta sig. Rädslan för att bli avskedad på grund av giftemålet eller den efterföljande graviditeten 
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är för stor. Förslaget som debatteras är därmed av otroligt stor vikt för befolkningsfrågan. 

Norman säger att det: 

[…] i närvarande stund finnes unga kvinnor som gå i giftastankar, men som inte våga 

allvarligt inrikta sig på familjebildning, förrän denna lagstiftningsfråga blivit avgjord.85 

Det kan, enligt Norman, bland annat röra sig om att kvinnan har stora studieskulder som hon inte 

vill riskera att inte kunna betala tillbaka. Kvinnor måste alltså få känna sig trygga på 

arbetsmarknaden om de ska ta beslutet att bilda familj och föda barn.86 Även herr Wohlin 

påpekar att kvinnor inte gifter sig på grund av arbetsgivarnas vana att avskeda dem efter ett 

sådant val. ”Det är icke tilltalande, att tusentals och tiotusentals unga kvinnliga befattningshavare 

skola för sitt levebröd, för sin utkomst i livet vara beroende av att de fortfarande gå ogifta”87. 

Därför anser Wohlin att lagen är absolut nödvändig, inte bara för att den ger kvinnor en tryggare 

anställning, utan även för att den kommer att öka nativiteten. Han menar att om lagen inte 

genomförs kommer med största sannolikhet arbetsgivarna att fortsätta i de gamla vanor de har. 

De kommer inte, som motståndarna till lagen menar, att på frivillig bas göra dessa ändringar.88 

Slutligen genomförs en omröstning där förslaget röstas igenom utan ändringar med 68 ja mot 47 

nej, där åtta ledamöter avstod att rösta.89  

Andra kammaren debatterar detta förslag under samma dag som den första kammaren, nämligen 

onsdagen den tredje maj 1939. Debatten handlar om det som benämns Lag om förbud mot 

arbetstagares avskedande i anledning av trolovning eller äktenskap med mera. Debatten inleds 

med att fröken Andersson presenterar varför hon ställer sig emot lagen och yrkar på avslag. Hon 

påpekar att avskedande av kvinnor på grund av det som står i lagen är orättfärdigt. Däremot anser 

hon att lagen kommer att försvåra kvinnors ställning på arbetsmarknaden eftersom: ”Den 

kommer att drabba dem på olika sätt, i form av sänkta löner och försämrade arbetsvillkor över 

huvud taget”90. 

Motståndarna mot lagen hävdar i princip samma argument som de i första kammaren. Herr 

Hellberg påpekar bland annat att ”kontorsäktenskapen kännetecknas av en utomordentligt låg 

nativitet”91. Dessutom menar han att det vore orimligt att gifta kvinnor sitter på en anställning 

som en ung ogift flicka likväl kan ta. Eftersom den gifta kvinnan nu valt en ny bana i sitt liv ska 

hon inte uppta en plats på ett företag. Unga flickor som precis ska träda in på arbetsmarknaden 

görs en otjänst eftersom platserna som finns tillgängliga för dem kommer att minska enormt. 

Hellberg fortsätter:  

Om man går ut och frågar mödrar och fäder till dessa unga flickor eller om man frågar dessa unga 

flickor själva, så behöver man icke vara i ovisshet om svaret. De vilja icke veta av några – för att 

använda ett felaktigt ord, som ofta brukas – dubbelanställningar.92 

Herr Hellberg menar att om man ska få in fler kvinnor i arbete kan inte en kvinna som fått barn 

behålla en anställning. Han påpekar att han, som alla andra, vill se fler kvinnor i arbete och 

förstår det viktiga bidrag de ger arbetsmarknaden. Därför vore det dumdristigt av riksdagen att 
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minska dessa möjligheter för kvinnor. Lagen kommer att antingen ge incitament för arbetsgivare 

att anställa män, eller tvinga dem att behålla en gift, gravid kvinna och möjligvis plocka in en 

vikarie under en kortare tid. Herr Nyblom fortsätter på detta argument och menar att 

konsekvensen blir att unga flickor inte får en säker anställning vars syfte ska vara att täcka de 

levnadsbehov de har. Därigenom kommer kvinnor som grupp att ses som en dålig investering för 

arbetsgivaren, och förvärvsarbete kommer av kvinnor att ses som en dålig investering.93 Nyblom 

ställer sig emot förslaget och menar att riksdagen i tveksamma fall inte borde rösta ja. Han anser 

att tveksamheten består i att ingen vet exakt hur resultatet av lagen kommer att bli. Riskerna att 

kvinnor snarare förlorar möjligheter till arbete är för stora.94 

Anhängarna till lagen menar att den behövs eftersom det i nuläget finns de arbetsgivare som 

faktiskt avskedar kvinnor på grund av giftemål eller graviditet. Kerstin Hesselgren anser att de 

officiella skälen för dessa avskedanden inte alltid är de riktiga. Det kan talas om 

personalomflyttning eller att man vill ha in yngre förmågor. Det inger stor osäkerhet för kvinnor 

vilket är anledningen till varför många väljer att inte gifta sig. Därför hoppas hon att ”[…] man 

nu genom en lagstiftning skall taga bort den osäkerhetskänsla”95. Även Herr Arnemark 

instämmer i det som Hesselgren säger och fortsätter utveckla varför lagen borde genomföras. Han 

talar om kvinnans vilja att bilda familj och det nuvarande systemets sätt att neka kvinnan sin 

vilja. Arnemark menar att den moderna kvinnan klarar av att inneha arbete och vara husmoder 

samtidigt, speciellt innan hon får barn. I detta fall jämför han lantbruket med de arbeten som 

finns i städerna. En kvinna som gifter sig med en lantbrukare behöver hjälpa honom med de 

dagliga uppgifter som krävs för att få allt att fungera. Det innebär inte endast traditionellt 

hemarbete utan även andra typer av uppgifter. Arnemark menar att kvinnan då får ett typ av 

förvärvsarbete ihop med hemarbetet. I städerna fungerar det snarare så att om kvinnan gifter sig, 

står hon utan ett förvärvsarbete och med en mindre lägenhet att sköta. Det menar Arnemark 

kommer att uppta en liten del av hennes dag. I samband med denna förklaring påpekar han att: 

”Det är långt ifrån säkert att den unga kvinna, som vant sig vid förvärvsarbete, tycker att så skall 

kunna bli fallet”96. 

Vid omröstningen bifaller den andra kammaren förslaget utan ändringar med 103 ja mot 76 nej, 

tolv ledamöter valde att avstå från att rösta.  

Delanalys 

Sammanfattningsvis är motståndarna till lagen om anställningsskydd för kvinnor inte principiellt 

emot kvinnor i arbete. Debatten består i att motståndarna inte vill se en lag där gifta kvinnor 

fortsätter att inneha ett arbete efter att de fött barn. De ser hellre att den nyblivna modern avslutar 

sitt förvärvsarbetande och blir en traditionell husmoder som tar hand om barn och hem. 

Argumenten för detta grundar sig dels på den traditionella synen på kvinnan som husmoder, samt 

att kvinnan behöver ha tid att skaffa barn. Bland annat påpekar herr Hellberg risken att mödrar 

sitter på en anställning som annars hade gått till en ung kvinna. Det skulle alltså leda till högre 

arbetslöshet bland de mer produktiva, unga kvinnorna och företag i Sverige riskerar att bli fast 

med en kvinna som tar ledigt för barnafödande. Vidare kopplar motståndarna förslaget till det 

dåvarande problemet i befolkningsfrågan. Herr Wistrand tar upp exemplet om att husmödrar i 

snitt föder fler barn än gifta kvinnor med anställning. Kvinnorna behöver således även få mer tid 
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till att föda och uppfostra fler barn än vad som är fallet i nuläget. Här synliggörs ett exempel på 

formandet av en idealkvinna (B) vilket innebär att diskursen rör sig från A-a och mot A-B 

formeln. 

På båda sidor av debatten syns fortfarande spår av den A-a formel som var gällande under 

debatten om behörighetslagen. Det är fortfarande kvinnan (a) som tar sig in på det manliga 

området (A). Därmed synliggörs under denna debatt även tecken på det försvarsagerande som 

kommer som konsekvens. Främst representeras detta av herr Ekströmer som talar om att det finns 

kvinnor som inte är lämpliga för arbete eftersom de varken vill eller kan förvärvsarbeta. 

Dessutom gör både herr Hellberg och herr Nyblom antagandet att män arbetar bättre än kvinnor. 

Det talas om att kvinnor, trots att de är billigare för arbetsgivaren, inte kommer att ses som en bra 

investering längre på grund av anställningsskyddet. Därför är risken att arbetsgivaren hellre 

anställer en man än en kvinna på grund av kvinnans förmodade framtida frånvaro. Inget sägs om 

varken arbetsinsats, kompetens eller lämplighet för arbetet. Det skulle ju rimligtvis kunna finnas 

de kvinnor som trots förmodad framtida frånvaro ändock skulle göra ett bättre arbete än män, 

men det är inget som herrarna varken nämner eller antyder.  

Hos anhängarna är det tydligt att A-a formeln förändras mer mot en A-B formel. Det talas om att 

kvinnor kan vara både husmoder och inneha ett förvärvsarbete. Kerstin Hesselgren menar att 

staten borde hjälpa till att ta bort osäkerhetsfaktorn hos kvinnor vad gäller deras nuvarande 

anställning vid graviditet. Herr Arnemark fortsätter på det argumentet och menar att kvinnor kan 

och vill vara både husmoder och förvärvsarbetare. Det är därmed inte synen på kvinnan som 

husmoder som konflikten står i, kring det råder inga större motsättningar. Debatten består i 

huruvida kvinnan klarar av att göra både och. Hon (a) tar sig in på en manlig arbetsmarknad (A) 

vilket ger uttryck för A-a. Men debatten handlar till största del om huruvida idealkvinnan klarar 

av att hantera sitt husmoderskap (B) och den manliga (A) arbetsmarknaden samtidigt. 

Sammanfattningsvis pågår det i debatten en strid kring huruvida kvinnor ska vara endast 

husmoder eller också inneha ett arbete vid sidan av. Motståndarna menar i stort sett att kvinnan 

varken kan eller vill medan anhängarna till lagen menar att kvinnan besitter de egenskaper som 

krävs för att inneha både och. Den dominerande representationen om man och kvinna är 

följaktligen att kvinnan är husmoder (B) och mannen den principiella försörjaren (A). Den 

traditionella synen på kvinnan är fortfarande kvar men den dominerande representationen är att 

hon även klarar av annat vid sidan av.  

Jämställdhetslagen 1979 

Förslaget till en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet debatterades i 

riksdagens kammare den 13 december 1979. Statsrådet för invandrar- och jämställdhetsfrågor 

Karin Andersson inleder med att förklara varför en sådan lag bör genomföras. Hon pekar på att 

jämställdhetslagen skulle påverka arbetsmarknadens parter att fortsätta arbeta aktivt för en 

jämställd arbetsmarknad. Tidigare har riksdagen röstat om en lag som förbjuder 

könsdiskriminering. Den behöver dock, enligt Andersson, kompletteras med en lag som även 

uppmuntrar ett aktivt jämställdhetsarbete, inte bara hotar med förbud. Dessutom ska en 

jämställdhetsombudsman införas för att ”vägleda och stödja enskilda och svaga grupper i 

diskrimineringstvister”97. Vad gäller aktiva åtgärder innebär förslaget att arbetsgivaren ska:  
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- främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män genom att exempelvis låta lediga 

anställningar vara sökbara för män och kvinnor;  

- ansvara för att arbetsförhållandena är anpassade såväl för kvinnor såsom män.98  

Andersson påpekar att det inte handlar om kvotering utan endast ett försök att förhindra 

”slentriantänkandet och onödiga hinder för kvinnor eller män”99.  

Motståndarna till förslaget anser att det inte ska genomföras en lag om jämställdhet utan att 

arbetsmarknadens parter ska ta hand om sådana fall. De menar att lagen lägger för mycket fokus 

mot de övre samhällsklasserna och mindre mot de lägre. Jämställdhetsarbetet borde koncentreras 

på att hjälpa alla kvinnor och inte ge fördelar åt de med mer välstånd. Marie-Ann Johannsson 

anser bland annat att instiftandet av jämställdhetsombudsmannen är fel väg gå eftersom 

jämställdhetsarbetet sker på arbetsplatserna. Därför anser hon att andra aktiva åtgärder såsom att 

facken ska få bidrag för jämställdhetsarbete är bättre alternativ. Johansson menar att när de 

fackliga representanterna ute på arbetsplatserna får chans att, med större resurser, arbeta för 

jämställdhet kommer vi se en snabb utveckling.100 Hon fortsätter med: ”För det är ändå på 

arbetsplatsen arbetet för jämställdhet måste bedrivas, inte i ett centralt kansli i Stockholm”101. 

Vidare förordar Anna-Greta Leijon liknande satsningar istället för en jämställdhetslag. ”Det är 

dåligt ställt med jämställdheten i många avseenden. […] Men det är min övertygelse att man inte 

löser dessa problem genom en byråkratisk apparat”102. Marianne Stålberg påpekar att det finns 

flertalet arbetshinder för kvinnor som måste undanröjas och att jämställdhetsarbetet har en lång 

väg att gå. Däremot anser hon att en lag såsom denna inte skulle innebära ett väsentligt steg i rätt 

riktning. Snarare ska fokus ligga på det sociala som exempelvis en utbyggnad av barnomsorgen 

och lokaltrafik för att enklare kunna ta sig till arbetsplatsen. Stålberg påpekar att lagen är skev i 

den mån att den riktar sig mot en viss samhällsklass snarare än kvinnogruppen i stort. 

Kvinnogruppen ses utifrån detta perspektiv som en del av klasskampen som utkämpas och därför 

måste jämställdhetsarbetet fokuseras på det snarare än ett fåtal priviligierade kvinnor i de övre 

samhällsskikten. De arbeten som innehas av arbetsklasskvinnor behöver annan typ av stöd och 

styrning än de arbeten som normalt innehas av kvinnor från de övre samhällsklasserna. Staten ska 

styra genom andra satsningar och låta arbetsmarkandens parter anpassa jämställdhetsarbetet efter 

sina unika verkligheter, istället för att behöva anpassa sig till den av staten valda verkligheten.103  

Anhängarna förklarar å sin sida att jämställdhetslagen inte är den enda lösningen man tänkt, 

lagen är dock en viktig del av arbetets framåtskridande. Eva Winther påpekar att det finns flera 

exempel på företag och branscher där samarbetet mellan arbetsmarknadens parter inte lett till 

några förbättrade villkor för kvinnor. Hon tar exemplet med byggbranschen som i samarbete 

mellan fack och arbetsgivare skickade ut inbjudningar till endast pojkar att söka sig till 

branschen. Winther menar att lagen har som syfte att ”bryta ner de höga vallar som fortfarande 

finns mellan mans- och kvinnodominerade yrken”104. Vidare anser hon att om det går som 

motståndarsidan vill kommer arbetslösa kvinnor i alla åldrar att drabbas då de sällan är 

fackanslutna. Tanken med förslaget är att jämställdhetsombudsmannen ska kunna bistå alla i fall 
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av diskriminering, inte endast de kvinnor som redan är i arbete. Utgångspunkten är att alla 

kvinnor är olika individer med olika viljor. De aktiva insatser som jämställdhetslagen innebär 

samt det faktum att jämställdhetsombudsmannen ska se till att lagen följs medför ett individfokus 

snarare än gruppfokus. Winther talar om att det finns skillnader mellan alla individer, såväl 

kvinnor som män och om riksdagen ska komma åt jämställdhetsproblemet måste de angripa det 

på individnivå.105 Hon fortsätter med att framhålla att: ”Det handlar om att ute på varje 

arbetsplats anpassa arbetsförhållanden”106. Genom detta visar hon ett exempel på föreställningen 

om de skillnader som finns mellan kvinnor och män och faktumet arbetsplatser även behöver 

tillgodose kvinnors egenskaper. Hon tillägger att hon håller med motståndarsidan om att andra 

satsningar behövs, men det utöver denna lag inte istället för den.107  

Anhängarna av jämställdhetslagens införande framhåller dessutom att det inte finns några 

formella hinder för kvinnor i arbetslivet, alltjämt finns de praktiska hindren kvar. Sonja Rembo 

nämner bland annat de attityder som fortfarande lever kvar i samhället. De attityder som styr 

kvinnor mot traditionellt kvinnliga arbeten och män åt traditionellt manliga arbeten. Hon tar 

exempel från tidigare i historien då lagar om som skyddar kvinnor införts men attityden på 

arbetsmarknaden fortfarande varit kvar. Jämställdhetslagens aktiva insatser är ett sätt för den 

svenska staten att påverka alla arbetsgivare att främja jämställdhet och göra sig av med förlegade 

attityder om kvinnor.108   

Det lagförslag som nu presenteras riksdagen ger möjligheter till aktiva åtgärder för att skapa en 

arbetsmarknad där män och kvinnor på lika villkor och med ömsesidig respekt för varandra 

gemensamt formar framtidens samhälle.109 

Det påpekas att valfriheten för både kvinnor och män är av stor vikt för det svenska samhället. 

Jämställdhetslagen kommer att ge utrymme för speciellt kvinnor att mera fritt välja vad hon vill 

arbeta med, istället för att låta traditionella föreställningar om kvinnan styra deras val. Det 

framhålls att kvinnor och män borde arbeta med varandra istället för mot varandra.110  

När slutligen omröstning hålls röstar riksdagen för att jämställdhetslagen ska instiftas, detta med 

164 ja mot 162 nej. 

Delanalys 

Sammanfattningsvis är det tydligt att såväl motståndarsidan som anhängarna till 

jämställdhetslagen vill se förbättrade villkor för kvinnor på arbetsmarknaden. I själva sakfrågan 

om kvinnors rätt till arbete och bättre arbetsvillkor står därmed ingen strid. Debatten består i hur 

jämställdhetsarbetet ska genomföras och huruvida en lagstiftning är en rimlig väg att gå. 

Motståndarna menar att sociala satsningar är viktigare eftersom de hjälper alla kvinnor, inte bara 

de med arbete. Anhängarna å sin sida anser att lagen trots allt hjälper alla kvinnor eftersom en 

jämställdhetsombudsman kommer att finnas till hands vid tvister. Vidare syns tydliga skillnader i 

hur kvinnogruppen representeras. Antingen representeras den som en grupp fylld med massor av 

individer, eller så är det en grupp innehållande alla samhällsklasser. De som har det första 

synsättet advocerar för jämställdhetslagens genomförande och riktar fokus mot den enskilda 
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kvinnan som kommer att hjälpas. De som har det senare synsättet advocerar snarare för en mer 

klassutjämnande politik som får som konsekvens att jämställdheten förbättras.   

Riksdagsdebatten i denna fråga ger återigen uttryck för det som Hirdman kallar för A-a formeln i 

kombination med A-B. Det återfinns motsättningar inom A-a formeln som synliggör de olika 

tankar som riksdagspolitikerna har om manligt och kvinnligt arbete. Det görs kopplingar till att 

arbetsgivare ska anpassa sina arbetsplatser för såväl kvinnor som män. Arbetsplatser runt om i 

Sverige behöver anpassas för att kunna ta emot kvinnor och därmed öka jämställdheten. Det finns 

dock inga antaganden i form av typiskt manliga och kvinnliga arbeten, det talas tvärt emot om att 

man vill röra sig bort från det. De aktiva insatser som antingen arbetsmarknadens parter eller 

jämställdhetslagen innebär syftar till att förebygga sådana föreställningar. Vad som är intressant 

är att de trots det grundar sig i föreställningen om att kvinnor besitter sämre egenskaper än män, 

att arbetsmarknaden (A) behöver anpassa sig till kvinnan (a) samt att det är kvinnan som tar sig 

in på ett manligt område. Kvinnan ses fortfarande som en sämre version av mannen på 

arbetsmarknaden. 

Utöver A-a formeln synliggörs även tydliga exempel på A-B. Det görs antaganden om att 

barnafödande för med sig att kvinnan, inte mannen, tar ut ledighet, uppfostrar och tar hand om 

barnen. De sociala satsningarna som båda sidor av debatten vill genomföra går i riktning mot att 

underlätta för kvinnor då de har (eller kommer att få) familj och barn. Dessa framföranden 

innebär en underliggande tanke om en idealkvinna som moder (B). 

Det är med manliga värden som kvinnan hela tiden jämförs. Det är manliga värden som styr 

arbetsmarknaden och jämställdhetslagen anses vara viktig eftersom den kan mjuka upp dessa 

värden så att kvinnor får en väg in på arbetsmarkanden, speciellt i mansdominerade yrken. 

Idealkvinnan inom den dominerande representationen är en unik individ som vill kunna välja sin 

väg själv. Det är en kvinna som vill vara omhändertagande, bilda familj och få barn men också ha 

möjligheter till en karriär inom yrkeslivet (B). Den sekundära representationen ser snarare 

idealkvinnan som en klassmedlem som utifrån sina förutsättningar behöver få olika mycket hjälp 

inom olika områden.  

Sammanfattningsvis innehåller den dominerande representationen en tydlig idealkvinna som är 

en motsats till mannen, vilket ger uttryck för A-B formeln. Samtidigt är arbetsmarknaden 

fortfarande betecknad som manlig och kvinnan ger sig därför in på ett manligt område. Inom 

detta område är föreställningen att hon besitter sämre egenskaper än mannen och för att uppnå 

jämställdhet behöver arbetsmarknaden anpassa sig (A-a formeln).  
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Inledningsvis kommer en kortare sammanfattning av resultatet från de tre nedslagsperioderna att 

presenteras, sedan kommer uppsatsens tredje frågeställning att besvaras under rubriken Likheter 

och skillnader.  

Sammanfattning av de tre nedslagsperioderna 

Resultatet av uppsatsens undersökning visar att synen på manligt och kvinnligt arbete förändrats 

mellan åren 1923 – 1979. I debatten om behörighetslagen synliggörs det som Hirdman kallar för 

A-a formeln i viss kombination med A-B där män oroar sig över kvinnors framfart på 

arbetsmarknaden. Man oroar sig för att män ska förlora arbetstillfällen till förmån för kvinnor. 

Att en kvinna ska ta en mans arbete bedöms som väldigt olyckligt eftersom kvinnan ses som en 

ofullbordad man, med sämre förmågor och egenskaper. Dessutom antyds att kvinnan har en roll 

som hemarbetande husmoder (B) som hon inte ska ge upp. Det är därför som behörighetslagen 

röstades igenom med ändringar som föreskrev att kvinnor inte fick inneha ett antal olika tjänster, 

vilka ansågs kräva sådant som kvinnor inte klarar av.  

A-a formeln är delvis fortfarande dominerande i debatten om anställningsskydd men är nu 

tydligare i kombination med en A-B formel. Debatten består i huruvida kvinnan kan kombinera 

husmoderskapet med ett förvärvsarbete, snarare än hennes lämplighet överlag. Motståndarna till 

lagens genomförande är av åsikten att det manliga förvärvsarbetet inte är lämpligt att ha för en 

husmoder. Den dominerande representationen menar å sin sida att kvinnan utöver sin 

husmoderroll även vill och kan ta tjänst på en arbetsplats. Den fulländande kvinnan (B) anses 

klara av båda delar och anställningsskyddet som riksdagen röstar igenom är ett sätt för politikerna 

att bejaka kvinnors omhändertagande egenskaper samt deras vilja till att arbeta. Därmed 

tydliggörs en föreställning om idealkvinnan som A-B formeln föreskriver. Samtidigt kvarstår 

rädslan inom A-a formeln, föreställningen om att kvinnan tar sig in på ett manligt område samt 

föreställningen på arbetsmarknaden att kvinnan är en sämre version av mannen. 

När riksdagen 1979 debatterar jämställdhetslagen har föreställningen om kvinnan ännu en gång 

förändrats. Den dominerande representationen är fortfarande en variant på A-a och A-B formeln 

men med tydligare exempel för A-B. Jämställdhetslagens syfte är att underlätta för kvinnor (a) att 

ta tjänst på den manliga arbetsplatsen (A), utan att behöva följa de traditionella föreställningarna 

kring manliga och kvinnliga yrken. Riksdagspolitikerna uppmärksammar att det existerar ett 

strukturellt förtryck mot kvinnor som behöver bekämpas. De visar förståelse för att män och 

kvinnor behöver ha lika villkor på arbetsmarknaden och att många arbetslösa kvinnor vill ha ett 

arbete. Däremot förkommer fortfarande vissa väl fastrotade föreställningar om kvinnan. 

Idealkvinnan (B) har förändrats från den traditionella husmodern till en individ med en vilja att 

vara en omhändertagande moder samt arbeta och kunna göra karriär. Den dominerande 

representationen går ut på att idealkvinnan är en moder som vill ha lika möjligheter till arbete och 

karriär som män, vilket innebär att de manliga arbetsplatserna behöver anpassas. 

 

 

Avslutande analys och diskussion 
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Likheter och skillnader 

Det grundantagande som återfinns i Yvonne Hirdmans genussystem, maskulinums två lagar, 

synliggörs återkommande i de tre nedslagsperioderna. Tillsammans visar de hur mannen (A) är 

normbärande samt att kvinnan skapas medan mannen skapar.  

Tydligast likheter är det mellan de två första nedslagsperioderna, debatten om behörighetslagen 

och debatten om anställningsskydd. Här tydliggörs synen på kvinnan som en sämre variant av 

mannen (a) i och med att hon inte anses klara av manliga uppgifter som förvärvsarbete lika bra. 

Talet om kvinnan på arbetsmarknaden visar kopplingar till dels A-a formeln då kvinnan är en 

sämre variant av mannen och inte har förmågan att både vara moder och göra ett fullgott arbete. 

Dels synliggörs kopplingar till A-B formeln i och med formandet av en idealkvinna som ska vara 

en omhändertagande husmoder. Den dominerande representationen under denna period står fast 

vid husmoderidealet för kvinnor. Dessa likheter innehåller trots allt även skillnader. 

Husmoderidealet förändras mellan 1923-1939 till att även inbegripa kvinnors vilja och förmåga 

att kombinera hemarbete med ett förvärvsarbete. Zara Bersbo kommer fram till en liknande 

slutsats i sin avhandling. Hon menar att synen på att kvinnan skulle lämna förvärvsarbetet när 

hon blev mor (B) var väl förankrad i Sverige under mellankrigstiden. Det ansågs även att kvinnor 

var en sämre variant av män på arbetsmarknaden (a) och därför inte skulle ha arbetet kvar. Därför 

konstaterar hon att frågan om kvinnor i arbete inte hade stöd i varken fack eller hos en majoritet i 

riksdagen. Mannens (A) inkomst ansågs vara tillräcklig för familjen att leva på. För att kunna 

genomföra lagen om anställningsskydd var kvinnoarbetskommittén tvungna att omformulera 

problemet till att handla om befolkningsfrågan. Genom detta skydd skulle kvinnor uppmuntras att 

gifta sig tidigare och därmed även känna sig trygga i att skaffa barn tidigare. Det leder till ett 

skapande av en idealkvinna som utgör grunden för A-B formeln. Hon synliggör alltså den 

kombination av A-a och A-B formel som denna uppsats visar i debatterna 1923 och 1939.111 Även 

Rene Frangeurs visar att synen på kvinnan som husmoder förändrades mellan 1923 – 1939. Den 

förändrades från att se kvinnan som endast husmoder till att vara en som även klarar av att 

förvärvsarbeta, fastän inte lika bra som män. Frangeurs visar således att kvinnan går från (B) i 

samhället till (a) på arbetsmarknaden. Att kvinnan genom att ta sig in på arbetsmarknaden blev 

sedd som en sämre man i detta område.112 Likaså Britta Lövgren skriver om denna period (1930- 

och 40-tal) och kommer fram till att kvinnor under främst 1930-talet ansågs vara husmödrar som 

inte skulle ha ett förvärvsarbete. Precis som framkommer under debatten 1939 menar Lövgren att 

utgångspunkten hos flera riksdagsledamöter är att det i första hand är män som ska ha ett arbete, i 

andra hand kvinnor.113 

Riksdagspolitikerna blev mellan 1923 - 1979 mindre och mindre benägna att uttryckligen ge ord 

åt föreställningen om den starka och försörjande mannen. De valde att istället fokusera på att tala 

om kvinnor istället för om män. Talet om att kvinnan inte besitter lika bra egenskaper som 

mannen har därmed förändrats fram till 1979. Exempelvis återfinns i debatten om 

behörighetslagen följande citat: ”[…] en ung mans uppfostran har dock varit hårdare i allmänhet, 

han har dock, om jag så får uttrycka mig, mera slagits med livet än en ung kvinna”.114 I debatten 

om jämställdhetslagen har orden bytts ut mot: ”Det handlar om att ute på varje arbetsplats 

anpassa arbetsförhållanden”115. Den normbärande mannen finns fortfarande kvar, inte exakt 

                         
111 Bersbo Zara, 2012, sida 180ff 
112 Frangeur Renée, 1998, Passim 
113 Lövgren Britta, 1993, sida 157-161 
114 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:16 
115 Riksdagen, 1979, nr. 52:153 
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uttryckt men mellan raderna. Det manliga är självklarheter som aldrig kommer på tal, det 

diskuteras aldrig. Att arbetsplatsen i det senare citatet har en manlig beteckning är en självklarhet 

som ingen sätter sig emot. Det som diskuteras är snarare vad som är kvinnligt i kontrast mot det 

självklara manliga och huruvida föreställningen om det kvinnliga ska förändras eller inte.  

Undersökningen visar att manligt och kvinnligt närmat sig varandra i vissa avseenden. 1923 

gjorde den rådande diskursen gällande att kvinnan inte var lämplig till högre befattning och en 

stor del andra förvärvsarbeten. Fram till och med 1979 har denna föreställning ändrats och det 

kvinnliga har flyttat närmre det manliga vad gäller föreställningen om förmågan att arbeta och 

tjäna sin egen inkomst. Zara Bersbo talar i sin undersökning om att föreställningen om manligt 

och kvinnligt gått från särart till samart. Hon visar att trenden i talet om manligt och kvinnligt 

mellan 1921 – 1971 är att fokus riktas mer och mer bort ifrån skillnader mellan könen och 

snarare mer och mer mot likheterna däremellan, från A-a till A-B. Hon tydliggör dock detta 

förhållande mer än vad som kan göras i denna undersökning.116 Den dominerande 

representationen av kvinnan har 1979 förändrats från att fokusera på kvinnan som husmoder och 

hemarbetare till att fokusera på hennes förvärvsarbete och karriär. Trots det finns fortfarande 

föreställningen om kvinnan som omhändertagande moder och den manliga beteckningen på 

förvärvsarbetet kvar. Julia Berg och Cecilia Bolander visar ett liknande resultat i sin studie om 

begreppet jämställdhet mellan åren 1965 – 2014. Resultatet av den undersökningen visar att 

kvinnans roll på arbetsmarknaden legat i fokus under 1960-talet fram till 1975 vilket de 

benämner kvinnor och arbete.  Den dominerande diskursen ändrades sedan till att endast belysa 

kvinnor i de högre samhällskikten, vilket Berg och Bolander benämner kvinna och karriär.117 

Eftersom 1960-talet lämnats utanför denna undersökning är det svårt att utifrån resultatet 

fastställa huruvida diskursen under den perioden ändrades från kvinnor och arbete som Berg och 

Bolander menar. Snarare visar denna undersökning att den dominerande representationen om 

kvinnors arbete mellan 1923 - 1979 ändrades från husmoderskap till karriärskap. 

Debatten om män och kvinnor på arbetsmarknaden i de tre nedslagsperioderna kan 

innehållsmässigt sammanfattas med två begrepp; rättvisa och tradition. Debatten om 

behörighetslagen handlar om det rättvisa i att kvinnor borde få söka och inneha högre tjänster 

såsom män. Vidare handlar debatten om anställningsskydd om det rättvisa i att kvinnor precis 

som män borde få behålla sitt arbete när de blir föräldrar. Slutligen handlar debatten om 

jämställdhetslagen om det orättvisa i att kvinnor fortfarande står inför informella hinder på 

arbetsmarknaden, trots att de formella hindren är borta. I talet om rättvisa kommer Katharina 

Tollin i sin avhandling fram till att kön synliggörs som en orättvisa skild från klass. Tollin, som 

undersökte perioden 1971 – 2006, menar att orättvisor mellan könen snarare har integrerats i en 

renodlad könspolitik. I de två första debatterna, 1923 och 1939 visar denna uppsats med hjälp av 

tidigare forskning att man tvärt om var tvungen att omformulera könsproblematiken till något 

annat. Tanken med lagarna måste dock ses som grundade i ett rättviseargument. Speciellt i 

debatten om jämställdhetslagen går Tollins resultat att sammankopplas med denna uppsats. 118 

Anhängarna till jämställdhetslagen uttrycker exempelvis att lagen behövs för att få bort den 

könsdiskriminering som finns på arbetsmarknaden. Det faktum att lagen får namnet 

jämställdhetslagen belyser även det faktum att könsproblematiken står som en egen politisk 

fråga. Det är dock intressant att notera den sekundära representation som 1979 innehöll en väldigt 

stor minoritet i riksdagen. Dessa ledamöter ger uttryck åt föreställningen om kvinnan som 

                         
116 Bersbo Zara, 2012, sida 182ff 
117 Berg Julia & Bolander Cecilia, 2014, sida 37-42 
118 Tollin Katharina, 2011, sida 162ff 
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klassmedlem snarare än en unik individ och ser andra satsningar som viktigare utifrån den 

synpunkten. Könproblematiken är för dessa personer en fråga om klassutjämning och får på så 

vis inte plats som en egen politisk plattform.  

Traditionsbegreppet är även det genomgående i debatterna. Karakteristiskt för alla debatter är att 

de utgår från manliga egenskaper (A), gör antaganden om arbetsmarknaden som manligt (A) och 

jämför sedan det med kvinnan (som a eller B). I debatten om behörighetslagen innebär 

traditionsbegreppet att kvinnor ska vara hemarbetare eftersom de inte klarar av den manliga 

arbetsmarknaden. Kvinnorna ska gå tillbaka till de ansvarsområden de hade innan den 

industriella revolutionen inleddes. I debatten om anställningsskydd återkommer vissa delar av 

dessa traditionsargument men nu menar man istället att det gäller gifta kvinnor och mödrar. 

Under denna debatt tydliggörs en förändring mot A-B formeln som även visade sig i debatten om 

behörighetslagen. När jämställdhetslagen debatteras är det tydligt att man vill gå bort från de 

traditionella, informella hinder som kvinnor upplever på arbetsmarkanden. Det ledamöterna ger 

uttryck för är dock insatser riktade mot det traditionellt kvinnliga (B) i form av exempelvis 

utökad barnomsorg. Dessutom visar sig traditionsbegreppet i det faktum att ledamöterna menar 

att arbetsplatser (A) kommer att behöva förändras för att kunna ta emot kvinnliga arbetare (a). 

Den traditionella synen på kvinnan som (a) återkommer därmed konstant gällande 

arbetsmarknaden fastän med vissa modifikationer.  

Sammanfattningsvis kan ett antal slutsatser dras gällande jämställdhetsdiskursen mellan 1923 – 

1979. Främst är det en förändring av den dominerande representationen av kvinnligt arbete från 

husmoderskap till karriärskap. Trots denna förändring är den grundläggande tanken om 

förvärvsarbetet och arbetsmarknaden som manligt (A) fixerat. Arbetsplatserna ska anpassas och 

kvinnorna anses träda in på ett manligt område. Den dominerande formeln är inledningsvis A-a 

där kvinnan anses besitta sämre egenskaper än mannen, hon är en sämre version av honom. 

Debatterna om kvinnors villkor på arbetsmarknaden jämför ständigt den manliga 

arbetsmarknaden (A) med de kvinnliga förmågorna till arbete (a). Det sker dock en utveckling 

mot A-B formeln där en idealkvinna (B) tydliggörs. Denna idealkvinna utvecklas från att vara en 

husmoder utan en plats på arbetsmarknaden till en omhändertagande moder med en vilja att 

förvärvsarbeta och göra karriär. Föreställningen om kvinnan som omhändertagande moder 

återfinns i alla tre debatter och deras plats i hemmet är delvis fixerat under hela 

undersökningsperioden. Vad som förändras är bilden av att kvinnan ska och vill arbeta vid sidan 

om sitt ansvar för barn och hem. Analysen visar att jämställdhetsdiskursens dominerande 

representation om manligt och kvinnligt på arbetsmarknaden har utvecklats från A-a till en 

kombination av A-a och A-B, där A-B formeln blir allt tydligare. 

Avslutande diskussion 

Uppsatsens teoridel har varit viktig för att strukturera analysprocessen, både för mig och 

förhoppningsvis för läsaren. Eftersom analysen delvis bygger på sådant som inte sägs är det av 

stor vikt att analysmodellen tar detta i beaktning. Hirdmans genussystem med dess formler har 

gett den struktur och trygghet som krävts. Den har på ett tydligt sätt kopplat teoretiska tankar om 

genus till vad som praktiskt utövas. Genussystemet tar hänsyn till sådant som inte sägs eftersom 

det är ett resultat av vad som ses som självklart. Därmed blir det tydligt hur undersökningen leder 

fram till de slutsatser som den faktiskt gör. Alla val av teori innebär dock en avgränsning mot 

sådant som möjligen andra teorier tar hänsyn till. Därför har det varit viktigt att i teoridelen 

presentera de grundläggande tankar som styr den teori som valts. Det är de utgångspunkterna 

som uppsatsen sedan utgår från och ett annat teorival skulle kanske lett till en annan slutsats.  
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Iver B. Neumans trestegsmodell har gett ytterligare struktur åt processen med att bygga upp 

uppsatsens olika delar. De tre stegen säkerhetställer att undersökningen håller sig inom ramen för 

det som ska undersökas. De har även säkerhetställt att speciellt analysdelen inbegripit det som är 

centralt för att sedan kunna dra tydliga slutsatser. Det är dock viktigt att notera det som Neuman 

själv påpekar, att denna trestegsmodell endast är en av väldigt många modeller som med enkelhet 

skulle kunna användas. Valet av Neuman gjordes tack vare dess struktur och för mig tydliga 

uppdelning av undersökningens processer. 

Sammanfattningsvis har denna undersökning haft som övergripande syfte att bidra till en 

utveckling av kunskaperna kring jämställdhetsdiskursen under 1900-talet. Uppsatsen har 

resulterat i en verifiering av tidigare forskning samt gett en överblick över de förändringar som 

skedde mellan 1923 - 1979. Sammantaget kan resultatet ses som ytterligare ett bidrag till 

forskningen om kvinnans 1900-tal, med ett fokus på jämställdhetsdiskursens representationer av 

henne på arbetsmarknaden och utvecklingen av den. Tack vare bakgrundsdelen och tidigare 

forskning har analysen kunnat sätta in resultatet i en social kontext för att öka förståelsen. 

Analysen har slutligen visat att den dominerande representationen av kvinnligt arbete inom 

jämställdhetsdiskursen förändrats från husmoderskap till karriärskap, samt utvecklats från A-a 

formeln till en kombination av A-a och A-B. Det är i detta fall viktigt att anmärka det som tas upp 

under rubriken avgränsningar och urval. Nämligen att undersökningen fokuserat på 

riksdagsdebatter och utelämnat sådant material som skulle kunna ge en än mer detaljerad bild av 

jämställdhetsdiskursen. Vissa sekundära representationer som kan ha haft påverkan på den 

dominerande motsvarigheten har förmodligen inte kommit med i resultatet av den anledningen. 

Det viktigaste exemplet på sådana är alla kvinnoorganisationer under denna period (exempelvis 

Fredrika Bremerförbundet) som kämpade och opinionsbildade mycket och framgångsrikt. Deras 

(och andras) påverkan på riksdagens ledamöter kan inte underskattas och det kan inte garanteras 

att sådana sekundära representationer är företrädd av någon ledamot. En likadan undersökning 

som har tid att undersöka större mängd data skulle därför vara intressant att genomföra framöver. 

En sådan undersökning skulle även täcka in större opinionsbildande organisationer och grupper 

utanför riksdagen så som media, kvinnoorganisationer och fackföreningar. Analysen skulle 

därmed bli ytterst detaljrik och täcka ett stort spektrum av jämställdhetsdiskursens 

representationer av kvinnan på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis visar resultatet att jämställdhetsdiskursens representationer om kvinnan på 

arbetsmarknaden under hela den undersökta perioden förhåller sig till arbetsmarknaden som 

manlig och kvinnan som en kombination av (a – en sämre version av mannen) och (B – 

idealbilden av den omhändertagande husmoder/modern). Detta förhållande utvecklas mellan 

1923 – 1979 och grundantagandet om kvinnan på arbetsmarknaden som en något sämre version 

än mannen hålls kvar med vissa modifikationer. Det är som herr Winberg påvisar redan under 

debatten om behörighetslagen 1923: ”I verkligheten debattera vi fortfarande, huruvida kvinnan är 

fullt människa eller ej”.119 

 

 

 

 

 

 

 

                         
119 Första kammarens protokoll, 1923, nr. 35:29 
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