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This essay is about possible causes to the female dominance in public libraries. We have focused 
on the 20th century in Sweden and the development of public libraries during this time. For 
this purpose we have done a survey of three different cities, Uppsala, Jonkoping and Skara, 
during three different years, 1938, 1958 and 1978. We have studied salaries, gender and titles 
for the employed at the head library in each city and then made comparisons between them. 

In conjunction, we have also studied how women were looked upon by the rest of society, 
regarding their education and work opportunities. 

To achieve a comprehension of the society's view of women we have, in the essay, put three 
different theories of the so called "female nature" in center. The genderization in the labour 
market has also been set to discussion. 

A comparison between librarians, teachers at different levels, and postoffice employees, has 
also been made regarding their salaries during the years (1938, 1958 and 1978). 
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1. INLEDNING 

Folkbibliotekarieyrket i Sverige har under storsta delen av 1900-talet i huvu~ak varit 
en k:Vinnlig sysselsattning. I Sverige finns det dock lite dokumenterat och s~v~t om 
folkbibliotekarier och den synvinkel vi bar lagt pa detta amne ar fran det kvinnhga 
perspektivet. 

Det var fiin bOrjan hogutbildade kvinnor inom medel- och overklassen som sokte sig 
till bibliotekarieyrket. Anledningen till att dessa sokte sig utanfor hemmets vaggar var 
flera. Bl a fanns det i Sverige i bOrjan av seklet ett overskott av kvinnor som inte ville 
gifta sig. Aktenskapet var inte sa lockande ror alia. Dessa kvinnor, som inte kom fran 
arbetarklassen, hade valdigt ta yrken att valja pa. De hade sin klass stiillning att tanka 
pa. Dessutom lag det i tiden att inratta en stort antal folkbibliotek over bela landet. Ar
betsgivama sag ett gyllene tillfiille att ta billig och kunnig arbetskraft och som 
American Library Association:s (ALA) forste ord!orande, Justin Winsor, uttryckte sa
ken •t877 om kvinnliga bibliotekarier i USA "de I attar upp sta.mningen i biblioteken och 
gor arbetet angenamare, de kan arbeta lika bra som man och att de fOr vad de kostar 
definitivt ar battre an vad man skulle vara for samma Ion" (Torstensson 1991, s 95). 

1.1 'PROBLEMA VGRANSNINGAR 

For att ta en ror!orstaelse for den kvinnliga arbetsmarknaden bar vi nar det galler bak
gru.rlden (kap 2-5) valt att fokusera pa Sverige och hen mellan 1900-1980. Nar det gal
ler lindersokningen (kap 6) bar vi gjort tre studier i tre olika stora stader - Uppsala, 
Jonkoping och Skara - under tre ar ( 1938, 1958, 1978). De h vi bar valt att studera ar ej 
slumpmassigt utvalda. For det forsta skulle folkbibliotekarieyrket ha etablerats (1938), 
for det andra skedde en rationaliseringsutredning hen 1958-1960 och vi ville se pa situ
ationen innan dess (1958). For det tredje skedde pa 70-talet stora kommunsamman
slagningar i Sverige, darav det sista tirtalet, 1978. Dessutom tyckte vi att det var intres
sant med nedslag i bibliotekshistorien med tjugo ars intervall. 

1.2 SYF'TE OCH FRAGESTALLNINGAR 

Vart syfte med uppsatsen ar att finna tankbara orsaker till att folkbibliotekarieyrket har 
utvecklats mot en kvinnlig dominans. Detta gor vi bl a genom att undersoka biblio
teksanstiillda, jamfora andra offentliganstalldas yrkesgruppers lonesattning samt genom 
en nistori:sk aterblick pa kvinnans arbets- och utbildningssituation under 1900-talet. Nar 
det ga.Iler vh undersokning bar vi tittat pa all anstalld personal pa huvudbiblioteken i 
varje stad. 

* 

* 

Kan folkbibliotekarieyrkets utveckling mot en kvinnlig dominans 
kopplas mot kvinnans arbets- och utbildningssituation under 1900-talet? 
Hur fOrh!ller sig biblioteksanstiilldas loner i jamforelse med olika grupper 
av larare och postkassorskor? 



* 

Hur skiljer sig de tre staderna at vid en jamforelse mellan personal, Ion, 
titlar? 
Kan man gora en koppling mellan stadernas utveckling och till 
bibliotekens? 

1.3 METOD OCH ARBETSSATT 

For bakgrundsbeskrivningen bar vi anvant oss av redan dokumenterat material frln det 
kvinnohistoriska- och bibliotekshistoriska omnldet. Materialet i £raga ar forfattat av en' 
mangd olika personer och vi har inte riktat in oss pa nAgra sarskilda teorier inoni 
kvinnoforskningen. Vi bar sokt igenom bibliotekskataloger (Libris, Balder mm) och 
bibliotek efter la.tnplig litteratur. N;lgra tunga namn inom kvinnoforskningen som vi vill 
namna ar; Florin, Kyle, Baude, Hatje och Losman. Vi vill inte pA nagot satt pAsta att det 
ar en heltackande redovisning, utan vi har tagit med det material vi ansett vara relevant 
for uppsatsen och detta galler aven for den amerikanska och den svenska bakgrunden. 
Nar det galler svenska fOrhallanden har vi aven tittat pa flera olika statliga utredningar 
(SOU) som framst bar fokuserat pa biblioteksomradet. 

Vad valet av stader betraffar ar det en kombination av praktiska skal som avstand.likval 
som att vi ville ha stader med lansbibliotek. Staderna skulle ocksa ha olika befolk
ningsmangd och arbetsliv. 

Nar det galler undersokningen bar vi gatt till primarkallorna genom att besoka stadsar
lciven i respektive stad och tagit fram uppgifter om bibliotekens personal, loner ~;;h tit-' 
lar under de tre aktuella artalen. I vh undersokning bar vi endast tagit med huvudbib- 1 

liotekens personal i respektive stad. Vi bar funnit det relevant att kort sammanfatta 
varje stads historik och framvaxt under 1900-talet, t ex befolkningsmangd, industrier 1 

och offentlig sektor. Aven bibliotekens historia under samma period bar fltt, en resume. 

1.4 DISPOSITION 

Vi borjar med en bakgrundsbeskrivning i form av en komprimerad redogorelse tl>r 
folkbibliotekarieyrkets framvaxt i USA Darefter sammanfattar vi det svensb. folkbib- 1 

lioteksvasendets utveckling med tanke pa de tidiga finansierings- och persorialrra~rru.i. 
Som en slags fOrklaring till kvinnodominansen tar vi upp n3.gra tankar om den sk 
kvinnliga naturen. En resume over kvinnans arbets- och utbildningssituatiori under ' 
1900-talet fOljer darpa. Vi tar liven upp folkbibliotekarieutbildningens forandnng under 
vart sekel fram till 1980 samt fackfOreningens uppkomst. Sedan fOljer en redovisning av 
vh undersokning fran de olika stliderna med sammanfattning efter varje stad Uppsat- 1 

sen avslutas med analys och sammanfattning. 
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2.BAKGRUND 

2.1 FOLKBffiLIOTEKARIEYRKETS FRAMVAxT I USA 

Folkbiblilotekens utveckling i USA tar ses mot den bakgrunden att man ville gora bib
lioteket till en utbildningsplats likval som en social stabilisator. Folkbiblioteket skulle 
bli en direkt utmaning till saloonen och skulle hjalpa till att forhindra brott och socialt 
uppror (Garrison 1979, s 36). Det rorsta folkbiblioteket (av public library-typ) oppnade i 
Boston 1852 (ibid, s 90 ). Den modema bibliotekarien skulle inte fungera som en 
bokvaktare utan som en "professor i bibliografi", .. larare fOr lasning", "en intellektuell 
radgivare" och som "en mentallakare for sin stad" (ibid, s 365). Forutom utbildnings
tanken och viljan till kontroll over manniskorna fanns det aven andra mM for folkbiblio
teken bl a rekreationstanken och mojligheten for anvandarna att sjalva ta bestamma vad 
de ville lasa (ibid, s 89). 

Fran boijan var det mest man som arbetade inom bibliotekarieyrket men re<km efter 
nAgra artionden blev yrket mer kvinnligt dominerat. T ex pa Boston Public Library var 
redan 1878 2/3 av de anstallda kvinnor (ibid, s 173). Sa tydlig var denna andring fiin 
manlig tHI kvinnlig sysselsattning att samhallets stereotypa syn pa bibliotekarien andra
des fran "a fussy old man with scholarly demeanor" till "a mousy disapproving spinster" 
(Weibel1979, s xiv). Denna feminisering av bibliotekarieyrket hade flera orsaker. Yr
ket var nytt och efterfragan pa utbildad arbetskraft ( som kunde arbeta for laga loner) 
vaxte (Garrison 1979, s 17 4 ). Det var en logisk utveckling att kvinnor skulle s6ka sig till 
bibliotekarieyrket, det foll samman med den roll som kvinnan hade i hemmet - dvs ser
vice, ovc;~rforande av sociala varderingar och kultur (Weibel1979, s xiv). Den okande 
efterfragan av utbildade bibliotekarier hangde ihop med andra utvecklingar inom landet, 
speciellt den okande mojligheten for kvinnor att utbilda sig och det okande antalet ar
betare inom medelklassen. Antagligen skulle kvinnorna ha dragits till vilket annat yrke 
som hels.t som inte var forbjudet omnide tOr dem (Garrison 1979, s 174). Garrison me
nar samtidigt att det a.r absurt att tanka sig att det sa.mhalle som nekade kvinnor att vara 
jamstallda med mannen infor lagen, religionen, politiken, den ekonomiska va.rlden och 
som inte gav dem ratt att rosta skulle ge kvinnliga yrken eller olllnlden makt, prestige 
oc~ hog Ion (ibid, s 184). 

American Library Association (ALA) grundades 1876. Meningen var att genom att or~ 
ganisera sig skulle man kunna ge en battre service till det moderna samhallet och ge-

l 

nom sina anstrangningar astadkomma en moralisk uppryckning av befolkningen dvs 
I 

biblioteksbesOkarna (ibid, s 36). 

Det framvaxande yrket kravde dock mer an en moraliskt hogtstaende insikt. Minikravet 
borde vara kunskaper i grekiska och latin samt heist aven franska och tyska Av biblio
tekarien forvantades det tolerans och forstAelse och inte en mastrande ton (ibid, s 39). 
1887 strurtades den forsta bibliotekarieutbildningen av Melvil Dewey och denna lag vid 
Columbia College i New York. I undervisningen ingick bl a biblioteksekonomi, in
struk:tion i bibliografikunskap, forelasningar om inbindning, tryckning och bok:forlag. 
Till att boija med var utbildningens langd tre manader (Brand 1983, s 34). 
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Dewey var tidigt klar over att den enda mojligheten att f1 personal med tilJ.racklig~ 
kvalifikationer till de laga loner folkbiblioteken var beredda att betala, var att anstall~ 
kvinnor. Dewey forsvarade kvinnornas plats pa biblioteken men stod and! tor den aslk
ten att kvinnor skulle betalas mindre an man. Hans argument fOr detta var: ~ 

1. K vinnor har vanligen samre balsa och ar dArfor borta mer fu1n arbetet an man och ar 1 

dessutom fysiskt svagare nar de arbetar. 

2. Vanligen saknar kvinnan ovning i att gora affarer och fatta beslut. Det beror pa u~p- 1 

fostran och tar till foljd att ta ledande befattningar i biblioteksvarlden besatts av kvm-
nor. 

3. Kvinnors brist pa langsiktigt yrkesengagemang ar en avgorande svanghet. De bar 
ingen varaktighet i de planer de gor upp ocb de lamnar sina arbeten fOr att gifta sig eller 
ta band om sina familjer. 1 

Dewey noterade ocksa att om kvinnor planerade sina karriarer battre och om de iDite sag 
arbetet som en hallplats innan giftennaiet skulle de antagligen fungera lika bra som : 
man som arbetskraft (Weibel1979, s xvii). 

Den laga lonekostnaden for kvinnligt anstallda var kanske den mest betydelsefulla an
ledningen for bibliotekschefer att anstalla kvinnor. Folkbiblioteket betalades av skatter i 

och frivilliga donationer och var tvunget att hushalla med pengarna (Garrison 1979, s 
174). 

Mary Wright Plummer, en av Deweys elever vid hans rorsta kurs vid Columbia College, 
startade biblioteksskolan vid Pratt Institute 1895 och den vid New York Public Library

1 

1911. Vid ALA:s arskonferens 1905 var utbildningen ett av diskussionsamnena. }vfary I • 

Plummer havdade i ett inlagg att biblioteksskolor kan vara utmarkta pa att utbilda '"' 
kommande anstallda vid bibliotek men att ledande representanter for bibliotekariekaren , 
ofta hade en annan bakgrund. Den fodde bibliotekarien behover ej undervisas i en skota 
for att lara sig pa vilka principer ett klassifikationssystem 8.r konstruerat; sa1;t honom i 1 

ett bibliotek och han kommer att kanna sig lika hemma dar som en anka i vatten - han 
kommer att utveckla klassifikations- ocb katalogiseringssystem samt metoder i biblio-, 
teksadministration utan att komma nara en biblioteksskola och biblioteksskoloma 
kommer att infora hans system i sin undervisning (Torstensson 1991, s 98). 

Att i en situation, i vilken man kunde erhMla viktiga positioner i biblioteksvarlden utan 
bibliotekarieutbildning och i vilken biblioteksteknisk utbildning med sma resurs1er ut
markte huvuddelen av utbildningarna, inte kunde ge bibliotekarieyrket nagon hogre 
status forvanar knappast. Carnegie Corporation initierade en undersokning i frag'3.Il 
1919, och Charles C. Williamson blev utsedd att genomf()ra den. Aret darpa besokte 
han alla USA:s 15 d!varande biblioteksskolor. Williamsons utredning publicerades 
1923.lnledningsvis konstaterade han att det maste anses som en avgorande brist i bibli
oteksarbetets organisering att ingen klar atskillnad gjorts mellan bibliotekariearbete 
(professional work) och kontoristarbete (clerical work). Williamson menade, att man 
inte ens uppfattat skillnadema och att resultatet blivit att rutinbetonat kontorsarbete 
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blivit betraktat som bibliotekariearbete, for vars utforande en fullstandig biblioteka· 
rieutbildning var nodvandig. Ledande biblioteksadministratOrer tycks ha. gjort liten el\er 
inge:h anstrangning att h.alla de tva typema av arbete isar. I de fall de erkande skillna
dema i fn\ga bar de, enligt Williamson, allmant antagit att de som arbetat med kontor
sarbete pa bibliotek efter viss tid och endast genom erfarenhet av sadant arbete blir 
kompetenta att utfora det mer kvalificerade bibliotekariearbetet. Antagandet att skillna
dema melllan de tva typema av arbete ar en fn\ga om erfarenhetemas Uingd ar mycket 
olyckligt och bidrar starkt till att fOrklara biblioteksservicens otillracklighet och de ab
surt laga loner som erbjuds aven fOr kvalificerat bibliotekariearbete (ibid, s 98-99). 

Williamson lade fram nagra rekommendationer ang fOrandringar i biblioteksskolomas 
organisation och verksamhet: 

I. En. klar atskiUnad maste goras mellan bibliotekariearbete och kontoristarbete. 
2. Underviisningen vid biblioteksskoloma bOr bygga pa kunskaper om den mest pro
gressiva bilblioteksservicen och ej pa tradition och imitation. 
3. Fyra ars collegeutbildning bOr kravas som intra.desvillkor till biblioteksskoloma. 
4. Kraftigt hojda loner for att locka bade man och kvinnor. 
5. Biblioteksskoloma bor knytas till universiteten. 
6. Ett organ bor satta upp standarder for biblioteksskoloma och se till att de efterlevs. 

Kraften i hans argument var Overtygande och inom rio !r hade alia biblioteksskolor i 
USA som var lmutna till folkbibliotek eller delstatemas biblioteksmyndigheter ochleller 
bibliotek forsvunnit (ibid, s 99). 

Deptessionen (1929-1933) gjorde att statusen for kvinnor som arbetskraft sjonk. Med 
Okad konkurrens om fii.rre arbeten borjade arbetsgivare neka gifta kvinnor arbete. Fastan 
majoriteten av kvinnoma arbetade utav ekonomisk nOdvandighet var den allmanna upp
fattningen den att de arbetade fOr nalpengar. Detta uppmuntrade ocksa arbetsgivama till 
att betala 50-60% Uigre Ion an vad man gjorde till man (Garrison 1979, s 233). 

Den fOrsta fackfOreningen, New York Public Library Employees Union, startade 1919 
och var dominerad av kvinnor. Den kriivde inte bara hogre lOner utan ocksa att kOnsdis
kriminerilllg vid anstallning och befordran upphorde. Dessa krav ansags av fackfore
ningsmotstandare vara materialistiska och egoistiska- dvs okvinnliga krav (ibid, s 229). 

I USA okade valfa.rden efter andra varldskriget och da.rmed okade mojlighetema for 
kvinhoma att forva.rvsarbeta. Under kriget Okade den kvinnliga arbetsstyrkan med 50% 
och fr!nvaron av man inom olika yrkesornn\den Oppnade vagen for kvinnor till arbets
platser dar de aldrig f!tt arbeta fOrut (ibid, s 239). 
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2.2 PERSONALFRAGAN PA SVENSKA FOLKBIBLIOTEK 

Vi kommer bar att ta upp de reformer som innebar bOrjan till de svenska folkbibliote- 1 

ken och som kommit att styra dessa langt fram under 1900-talet tas upp. Liksom de tre 
utredningarna om folkbibliotek som genomfordes 1948, 1958-60 och 1970 och som bl a: 
kom att innebara forandringar inom personalorganisationen. 

1905 beslutade riksdagen att statsbidrag om 75 kr/artill vatje bibliotek skulle utgll. Re
formen medforde en vasentlig uppryckning av de svenska biblioteken och grundandet I 

av manga nya. Knappt hade reformen tratt i kraft foniin skarp kritik bOrjade riktas mot i 

den. Beloppet betraktades som alldeles fOr lagt, bestammelSerna premierade en rad : 
smabibliotek pi samma ort och granserna mellan de olika typerna av bibliotek var fly- : 
tande (Holgersson 1987, s 12). 

Bidraget som betalades ut i kontanter fick endast anvandas till inkop av bOcker och till i 

tryckning av katalog, medan eventuellt (var understrykning) arvode fOr bibliotekets fo- i 

restandare, kostnader ilir lokaler, material etc, var upp till komm.unen eller foreningen i 

att betala (ibid, s 12). : 

1912 gjordes en revidering av den gallande biblioteksforfattningen efter en utredning av 
Valfrid Palmgren. En del av det som reviderades var antalet kategorier som var bidrags-
beratrigade, de utokades fran tva till tre och uppdelades pa foljande satt: 1 

- folk- och skolbibliotek 
- riksforbund 
- formedlingsanstalter 

Med riksforbund menades riksomfattande foreningar med minst 20 000 medlemmar ! 

som genom studiecirklar eller sammanslutningar med liknande syfte hade behov av 
biblioteksverksamhet. Fonnedlingsanstalter bestod av tva olika slags verksatnheter, 
bokfOrmedling och vandringsbibliotek (ibid, s 34-35). 

UnderstOdet kunde nu arligen utga till: 

1) Kyrklig eller borgerlig kommun, till sammanslutning av kommuner eller 1 tilll~:>kal ~ 
fOrening, ilir upprattande och underb!ll av biblioteklbibliotekssystem, till e# belopp av 
40 - 400:-. Motsvarande summa var tidigare max 75:- och mojligheten for kommuner att 
ga samman togs inte upp. ' 

2) Skoldist:rik.t, styrelse tor hogre folkskola, kommunal mellanskola eller under :;tatenS 
kontroll st!ende folkhogskola eller smaskoleseminariliill, fOr upprattande och underhall 
av skolbiblioteklskolbibliotekssystem, till ett belopp av 15 ~ 150:-. 1905 angavs enbart 
folkskolor. Om bc\de skol- och kommunbibliotek fanns pi orten, tvingades man att d~la 
pa beloppet. 

3) Samt till riksfOrbund och formedlingsanstalter. Nytt var att bidraget delades uti for
skott (ibid, s 32). 
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Redan 1905 hade man pratat om fackutbildad personal ( impulserna till detta kom fii.n I 

Danmark och USA) men den forsta kursen for utbildning av heltidsanstalld personal 
anordnades inte forriin 1926 (Folk- och skolbibliotek 1949, s 10-11). 

Sveriges Allmanna Biblioteksforening (SAB) bildades ar 1915 i samband med:det forsta I 

allmanna svenska biblioteksmotet. Foreningens andamM skulle vara "att fra.tnja det 
svenska biblioteksvasendets utveckling" och vara en allman ideell organisation fOr bib
liotek av alia slag. Aven om foreningens roll sk:ulle vara sorn ett naturligt samarbet!;or- i 

gan for skilda typer av bibliotek har verksamheten dock till storsta del en kornmit att 
galla arbetet pi en utveckling av folkbibliotekens standard Foreningen ger ut Biblio- 1 

teksbladet (Ottervik 1973, s 115). Under 1920-talet fick ocksll andra former av folk:bib- 1 

lioteksverksamhet mojlighet till statligt stod. t ex sjukhusbibliotek och vissa bibliotek : 
inom sjoforsvaret (ibid, s 51). 

Till grund for upprattandet av stifts- och landsbibliotek l!g ett forslag fran ar 1923 an
gaende laroverks- och landsbibliotek. Man hade diirrned pivisat att sarskilt de· gamla 
stiftsbiblioteken (Strangnas, Va.xjo, Skara, Karlstad, Vasteras) men aven andra laro
verksbibliotek ofta inneholl vardefulla bok- och handskriftssamlingar som under ri,
dande forh3.llanden var ytterst svArtillgangliga for forskningen. Man fann det diirfor 
nodvandigt att organisera bibliotek som var helt skilda fran laroverken och som skulle 
ia till uppgift att tillhandah!lla sina vardefulla samlingar inte endast for forskare och 
andra studerande i den egna staden utan ocksA i hela lanet For att skapa de erforderliga I 

ekonomiska resursema och a.ven for att undvika dubblering av den egentliga biblio
teksuppgiften sk:ulle en samverkan ske mellan statliga och kommunala myndighete:r 
(ibid, s 69). Enligt SOU 1949:28 var instruktionema for landsbiblioteken foljande: 

a) for forskningen tillhandah3.11a de i biblioteket befintliga bok- och handskriftssam
lingarna, 

b) kopa in nyare vetenskaplig litteratur for att underlatta studiearbetet for liirare och 
elever vid statliga, kommunala och enskilda laroanstalter i staden samt for ovriga fbrs- : 
kare och studieintresserade, 

c) kopa in popularvetenskaplig litteratur och skonlitteratur for allmanheten, 

d) samla och bevara den litteratur som beror landskapet, 

e) formedla bok- och handskriftslan Wn och till andra offentliga bibliotek och arkiv, 

f) tjanstgora som centralbibliotek fOr Hinet, 

g) inspektera folkbibliotek, studiecirkelbibliotek och sjukhusbibliotek inom lanet. 

Medel anslogs fn\n staten. Lonekostnader betalades for en bibliotekarie, tva amanuenser 
samt vaktmastare (Folk- och skolbibliotek 1949, s 24). 
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Hela fragan om folkbiblioteksvasendets framtida organisation blev furemal for_en stat- · 
lig utredning (1920 ars folkbildningssakkunniga). De :fOrslag som denna utredning · 
framlade resulterade sa sm8ningom i 1930 ars biblioteksforfattning, varigenom grunden 
lades till folkbiblioteksvasendets kraftiga expansion under 1930- och 194Q..talen (iibid, s 
51). Forfattningen bidrog till att framja en mera effektiv och mera kvaliticerad biblio
teksverksamhet samt astadkom en viss samverkan mellan stora och sma bibliotek, sa att 
de sma biblioteken blev delaktiga av de stora bibliotekens bokbestind. Det kvalitice
rade biblioteksarbetet framjades genom tillaggsunderstod till bibliotek med handboks
samling samt till bibliotek med utbildad personal (Folk- och skolbibliotek 1949, s 12). 

Tidigare forekom ingen uppdelning av arbetsuppgifterna vid de svenska folkbiblioteken 
utan bibliotekspersonalen hade likartad utbildning och likartade arbetsuppgifter. I bib- : 
lioteksfurfattningen foreskrevs att bibliotekariens kompetens skulle provas och godldin
nas av SO om biblioteket tick minst 2 000 kr i statsunderstOd. Na.r det galler kompeten-: 
sen for annan personalen sades endast att for centralbibliotek skulle bela personal·en 
besitta erforderlig kompetens ( ibid, s 34-35). I SOU for 1949 namns titlarna bibliote
karie, assistentbibliotekarie och assistentpersonal (ibid, s 51). 

Under krisaren p8. 1930-talet utsattes folkbibliotekens resurser for hhda pafrestningar,. 
d8. de statliga anslagen reducerades och man samtidigt tick uppleva en starkt okad till
stromning av biblioteksbesokare - det sistnamnda en tendens som aterkom vid rutsta 
kris, dvs under andra varldskriget (Ottervik 1973, s 51). 

Umsbiblioteksorganisationen tillkom genom biblioteksfl>rfattningen men fOrst 8.r 1954 : 
var organisationen fiirdigbyggd. Lansbibliotekets uppgifter skulle bl a vara att stodja 
biblioteksvasendet inom li:inet, komplettera de mindre bibliotekens bokbestand och be-l 
driva konsultverksamhet (ibid, s 66). 

SOU fran 1949 omtalar att biblioteksarbetet bestar av tva grupper, den ena omfattande 
kannedom om litteratur samt formaga att pa lampligt satt systematisera och forte<::kna : 
bibliotekets bokfl>mld, den andra omfattande kontorsgoromat. Man menar ocksa att om 
man undersoker de arbetsuppgifter som handlaggs skulle det visa sig att antalet kontors
befattningar hogst vasentligt skulle kunna utokas (Folk- och skolbibliotek 1949, s 82-
83). 

Den starka expansionen av folkbiblioteksvasendet ledde till ett behov att omprova or
ganisationsfragorna och arbetsmetoderna. En s8.dan omprovning kom ocksa till stAnd 
under aren 1958-60 da en omfattande undersokning av hithorande problem utfurdles 
under medverkan av statsmakterna (Skoloverstyrelsen), bibliotekens huwdman 
(Svenska stadsforbundet) och bibliotekariepersonalen (Svenska bibliotekarieforbundet ). 
Utredningens resultat och fOrslag publicerades i en sarskild rapport 8.r 1960 under titel.n. 
"Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek (RU)" (Ottervik 1973, s 63, 
64). 
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Da USA hade inrattat sina folkbibliotek av public- library -typ bra mycket tidigare an 
har!i Sverige ar det bara naturligt att aven rationaliseringstankandet startade dar. I RU 
tar inan upp nagra exempel pa utredningar som gjordes under forsta halften av 1900-
talet i USA. Den forsta arbetsundersokningen i rationaliseringssyfte vid ett svenskt 
fol~bibliotek genomfordes vid Stockholms stadsbibliotek 1940. Det konstaterades att 
den bibliotekarieutbildade personalen kunde minskas fiin 72,5% till60,2% av perso
nalstyrkan. 1951 gjordes nasta arbetsundersokning vid stadsbiblioteket i NorrkOping. 
A ven har konstaterades att bibliotekarieutbildad personal utfOrde uppgifter av kontors
karaktar och dess andel av bela personalstyrkan var 75% vilket ansAgs relativt hogt. 
Resultatet av undersokningen blev en omorganisation av bela personalen samt en utok
ning av kontorspersonalen med tva befattningshavare. Ytterligare tva organisationsun
dersokningar gjordes 1958, i Vasteras ocb Boras. Dessa kannetecknas ocksa av en foku
sering pa arbetsuppgifter ocb utokning av kontorspersonalen (Organisation och arbets
metoder vid kommunala bibliotek 1960, s 10-12). 

For~att visa paden mangd av olika titlar inom folkbiblioteksvarlden, som bar anvants 
och anvands, har vi valt att ta med en undersokning som redovisades i Biblioteksbladet 
(BBL) 1948. Innehwlet i denna redogor fOr heltidsanstallda vid svenska folkbibliotek. 
De kategorier vi bar delat upp a:r, bibliotekariepersonal, kontorspersonal och ovriga. 
Personalen ifraga ar alia heltidsanstallda. Resultatet blev foljande: 

Bibliotekarieuersonal 

Titel: 

Biblioteksassistent 
Stadsbiblliotekarie 
1 :e biblioteksassistent 
Centralbiblioteksassistent 
2:e biblio1tekarie 
Centralbibliotekarie 
Bib~iotek:samanuens 
1 :e centralbiblioteksassistent 
Extra biblioteksassistent 
Assistentbibliotekarie 
Bibliotekarie 
Extra ordinarie biblioteksassistent 
1 :e bibliotekarie 
Landsbibliotekarie 
Extra biblioteksamanuens 
Extra bambibliotekarie 
Chefsbiblilotekarie 
Biblioteksforest!ndare 
Landsbibl:ioteksassistent 
Vik biblioteksassistent 

Summa 
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Antal: 

112 
53 
39 
22 
22 
19 
17 
15 
10 
8 
8 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

345 



Kontonpersonal: 

Titel: Antal: 

Kontorsbitrade 25 

Expeditionsvaktsbitrade 23 

Extra skrivbitrade 19 

Skrivbitrade 17 
1 :a kontorsbitrade 11 

Biblioteksbitrade 9 
Expeditionsvakt 8 
Extra 1 :a skrivbitra.de 5 
Extra kontorsbitra.de 3 
Kontorsskrivare 2 
Bibliotekskontorist 2 
Extra kontorsbitrade 1 
1 :e expeditionsvakt 1 
Kontorsassistent 1 
Extra bibliotekskontorist 1 
1 :a biblioteksbitra.de 1 
Extra biblioteksbitrade 1 

Summa 130 

Ovrig personal: 

Titel: Antal: 

Vaktmastare 11 
Bokbinderska 5 
Extra ordinarie vaktmastare 1 
Extra kontorsbud 1 
Maskinist I 
Bokbindare I 

Summa: 20 

TOTALT: 495 

Kalla: LOnelaget for den heltidsanstallda personalen vid landets folkbibliotek 1948, 
s 1I4-I19. 
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Med rest~rvation for var tolkning av bibliotekarie- respektive kontorspersonalens titlar 
ar resultatet for 1948 for bade ordinarie och icke-ordinarie 70% bibliotekariepersonal, 
26% kontorspersonal och 4% ovriga. Enligt uppgifter ur RU (1960) var siffrorna for 
1958 foljande: 

Bibliotekariepersonal 56% 
Kontorspersonal 35% 
Ovriga 9% 

455st 
285st 
76st Totalt: 816 

Jamfort med 1948 har det totala antalet anstallda okat med 65%. 

Bibliotekariepersonalen med 32% 
Kontorspersonalen med 119% 
Ovriga med 280% 

Kalla: Organisation och arbetsformer vid kommunala bibliotek 1960, s 26. 

RU menade att ett problem for planeringen av bibliotekens personal organisation upp
stod da det var nOdvandigt att halla biblioteket oppet for allmanheten liven den tid pa 
dygnet som normalt raknas som obekvam arbetstid. Losningen pi detta problem var att 
anlita tirntjanstgorande eller deltidsanstalld personal (ibid, s 177). Greta Linder pape
kade detta problem redan 1947: "Vi aro harmed inne pa en av yrkets stora avigsidor. 
Rent individuellt- for dem som onskar fortsatta sina studier, for kvinnliga tjansgoranden 
med hemplikter osv- kunna folkbibliotekens tjanstgoringsforhillanden, som innebara 
skiftarbc;:te med relativt mycket ledig formiddagstid, erbjuda avgjorda fordelar, men 
som regel betyda de en ganska hard belastning (Linder 1947, s 9-10)." 

I och me:d 1965 ars riksdagsbeslut om skatteutjamningsbidrag till kommunerna upp
horde det tidigare sarskilda statsbidraget till kommunala folkbibliotek. I stallet tillkom 
nya statliga bidrag till utvecklingsarbete for folkbiblioteken i form av s k utvecklingsbi
drag och punktbidrag. Det framsta syftet var att utjamna standarden i biblioteksverk
samheten mellan stad och landsbygd (Ottervik 1973, s 55). 

En statlig myndighet med uppgift bl a att overvaka att biblioteken uppfyllde villkoren 
for statsbidrag inrattades redan ar 1912 inom d!varande Ecklesiastikdepartementet. I 
och med borttagandet av de allmanna statsbidragen bortfoll denna funktion. Kulturradet 
overtog 1974 de arenden som SO:s bibliotekssektion handlade (ibid, s 63). 

Med hariSyn till den snabba utbyggnaden av landets folkbiblioteksvasen liksom till den 
lika snabba utvecklingen pa biblioteksteknikens omrade uppstod helt naturligt i slutet 
av 1960··talet ett starkt behov att fOreta en fomyad revidering och omprovning av folk
bibliotekens arbetsmetoder. Byggande pa den tidigare utredningens resultat hade den 
nya rationaliseringsutredningen (NRU) koncentrerat sig pa studier av de normer som 
avsag folkbibliotekens personalbehov framfor aUt med hansyn till de nya allmankultu
rella arbetsuppgifter som hade tillkommit under senare ar. Ar 1972 framlade utred
ningen sin rapport, "Biblioteksarbete. En oversyn av verksamheten vid kommunala bib-
liotek" (ibid, s 64 ). 
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Den utveckling som hade agt rum vid folkbiblioteken sedan RU-undersokningen gjor
des hade inneburit inte bara en betydande okning av utlinings- och informationsverk- ' 
samheten, utan ocksa en markant breddning av verksamheten. Detta betydde att en rad 
nya arbetsuppgifter tillkom, vilket i sin tur ledde till att bibliotekens personalkostnader 
okade kraftigt. Darfor ansag man det vara motiverat att ta upp fr!gan om att vid fi>lk
biblioteken infora en mellankategori mellan bibliotekarierna och kontoristema (ibid 
1972, s 169). 

I RU hade man foreslagit att man skulle utbilda redan befintlig kontorspersonal i stallet 
for att inratta en belt ny personalkategori. Denna utbildning kom ocksa till stand och 
administrerades av Svenska kommunforbundet. I utredningen Biblioteksarbete ... ansag 
man att det fanns ett reellt behov av en egentlig mellankategori vid de svenska folkbib
lioteken. En sad.an personalkategori borde generellt sett bitrada bibliotekariepersonaleri 
inom i forsta hand vissa av de publikbetja.nande arbetsuppgifterna. Inte minst ansag man 
att den decentraliserade verksamhet som kommunsammanslagningarna skulle medforal 
fOr de fiesta bibliotek ledde till att aktualisera detta. Eftersom tjiinstebeteckningen bib
lioteksassistent inte langre anvandes for bibliotekarier, skulle den foreslagna mellanka
tegorin kunna overta denna titel (ibid 1972, s 170) 

For att avlasta bibliotekariema skulle denna personalkategori i viss utstrackning kunna' 
anvandas in om upplysnings och referensarbete, dels som assistenter till bibliotekarierna 
och dels for att sjalvstandigt handha t ex mindre filialer och biblioteksfunk:tioner pi 
vissa bokbussturer. Forutsattningen skulle vara att de tick delta i arbetet med med~aur
valet. De skulle aven kunna anvandas for visst klassifikations- och katalogisering.sarbete 
samt vid oversyn av best!ndet samt kunna vara bibliotekariepersonalen behjalplig vid 
vissa interurbanbestallningar, bestallningar fran filialer samt vid sammansattandet av 
vandringsbibliotek. Denna personalkategori skulle naturligtvis behova utbildning och 
denna skulle forlaggas till Boras och Bibliotekshogskolan (ibid 1972, s 170). 



3. DE,N KVINNLIGA NATUREN 

3.1 FEJ\UNISERINGSPROCESSEN 

"Feminiseringen" var en medveten process fran det politiska ballet i borjan av 1900-
talet ocb bandlade om att infora kvinnlig arbetskraft till \jwter inom den offentliga 
sektom. Vid denna tid var giftermMsfrekvensen lag ocb det var framfor alit den ogifta 
medelklasskvinnan som efterlystes till att bli "\janstmannina". Omradena in om den 
offentliga sektom som stod under utbyggnad var bl a sjukhus och postv!sen (Florin 
1991, s 67). 

Under deB bar tiden diskuterade man ivrigt kvinnans "speciella lamplighet" for utbil
~de ocb vardande yrken. Mannen hade makt i alia ordets bemarkelser ocb kunde styra 
bela den bar utvecklingen sa att det blev de som i slutandan skulle fl tlest formaner ocb 
bli .de stora vinnama. Observera att bade folkskollarare ocb posttjmsteman fran bOrjan 
vru; belt manliga yrken. Att kvinnan nu slapptes in pa denna manliga bana var ett stort 
steg for benne. v ad larar- ocb vardyrkena betraffar motte den kvinnliga styrkan inte sa 
mycket motstand fran omvarlden (ibid, s 70). En foresptikare for kvinnliga larare utta
lade sig 1856 bl a sa bar i en riksdagsdebatt: 

"Det ar en erkand ocb ofta upprepad sanning att det uppvaxande slagtets 
uppfostran ocb dess forsta bildning till sedligbet ocb karlek for det adla 
ocb goda foretradesvis tillbora q~ sasom en av hennes skonaste 
bestammelser. 
Ett i allmanhet mildare sinnelag, mera talamod, en finare ldinsla af 
grannlagenhet i :furening med storre snabbbet i upfattning ocb aktgifvand, 
alit egenskaper, som qvinnan i allmanhet eger i bogre grad an mannen, 
synas ock bafva at benne anvisat rattigheten att blifva anvand vid 
ungdomens undervisning langt mer an det sker i verkligheten. "( Kyle 
1987, s 105) 

Folkskollararyrkets laga loner hade gjort att man sokte sig bort fr8.n detta yrke ocb det ar 
bar kvinnoma kommer in i bilden. Att de pa nagot satt inte skulle gora skal :fur hogre 
Ion forldarar man pa samma riksdagsdebatt som ovan: "Qvinnan har vanligen langt 
ringare ansprik an mannen :fur lefnadsbehofvens tillfredsstiillande. Ogift ar bon for de 
fiesta fall van vid att inskranka sig till stor tarflighet ocb finner sig deruti med mera 
:fumojsamhet an mannen ... "(Kyle/Qvist 1974, s 39). 

Inom bade skolan ocb sjukvarden existerade dock olika befattningsnivaer men sa lange 
som kvi11111oma boll sig till de Uigre ocb minst avancerade kunde mannen fortfarande 
styra den inre karnan inom vardera yrke. Man bOr dock niimna att bide for folkskolla
rarinnan ocb sjuksystem fanns en teoretisk utbildning i bakgrunden och att det skapade 
en grans mot den Iagre staende smaskollararinnan ocb aven sjukhusbitradet Man kan 
a.ven tala om en klassgrans mellan arbetare ocb medelklass, de som stod utan hogre 
utbildning ocb de som hade full till gang till sadan (Florin 1993. s 73 ). De kvinnor som 
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blev "posttjanstmannina" var inte lika accepterade som de inom sk~la och sjukv~d . 
Postyrket hade en utarbetad manlig hierarki och man menade art kvmnans natur mte var. 
skapad for denna slags organisation. Christina Florin skriver ; ''Deras kansloliv och be
nagenhet for skvaller passade inte ihop med paragrafers tydande och tystnadsplikten. En 
byn\krat var en man- punkt slut."(ibid, s 72). 

Alit eftersom kvinnans intrade i yrkeslivet utanfor hemmet fortskred kande mannen sig ; 
inte Uingre alltror sa.kra i sina tidigare fasta positioner. De upplevde konkurrens :fuln 
kvinnoma och gick i samlad trupp mot dem. Deras tidigare argument, fOr att motv~;:rka 
kvinnor i manliga yrken, hade handlat om deras brist pi utbildning och sMedes ocksa 
deras brist pi kompetens. Nu skedde en vandpunkt och mannen boljade successivt 
framhava sina egna, underforstatt goda, konsegenskaper till skillnad fiin kvinnans 
samre. Manliga larare havdade att de holl battre disciplin an de kvinnliga och var 
mindre sjuka (jmfDewey). For att pi allvar forhindra kvinnliga larare att undervisa pa : 
de hogre laroverken pastod mannen art pojkarna skulle bli feminina om undervisningen! 
gavs av kvinnor (ibid, s 76). "Feminiseringen", som fran bOijan gynnade medelklassens 
k.vinnor i form av fler arbetstilltallen, upplevdes till en bOijan inte som en nackdel for 1 

mannen. Dock hade kvinnorna i sin tur :fatt smak. pa yrkeslivet och ville ha alltmer av 1 

det som hade varit mannens varld. Darfor fick de nu kanna pi ett verkligt manligt mot
stand. 

3.2 KVINNLIGA NATURTEORIER 

Manga man, lik.val som kvinnor, bar genom tidema haft kommentarer om kvinnan och 
hennes i mangas asikt speciella sarart. Gunhild Kyle beskriver tre separata urskiljbara i 

inriktningar~ den antik-filosofiska, den judisk-kristna och slutligen den naturveten
skapliga (Kyle 1987, s 118). 

Den antik-filosofiska bygger pi Aristoteles ideer om de tva konens skilda egenska.per. 
Han klassar mannen som det andliga och sjalsliga. Vidare havdar han att maimen vid 
fortplantningen ar den ak.tive deltagaren och k.vinnan den passiva. K vinnan fungerar 
forutom som det passiva som det kottsliga och materialistiska. I det datida antika sam- 1 

ballet gjordes foljande konsindelning: Mannen hade tillgang till det andliga sasom un~ 
dervisning, yrken och politik medan kvinnor (och slavar) tog hand om det dagliga arbe~ 
tet och befann sig utestangda fiin det som raknades som mannens wrld, dvs;arbete 1 

inom hogre positioner i samhallet (ibid, s 119). 

I bibeln star kvinnan som symbol tor synden och det onda i varlden. Det var Eva som 
roll for ormens forforelse och lockade med sig en intet ont anande Adam. Denjudisk- 1 

kristna inriktningen havdar att kvinnan star ilir kottets representant mot mannens and-1 

liga K vinnan i allmAnhet motte ingen respekt frln kyrkotader och ovriga teologer. 1 

K vinnor som stod for kunskap och andlighet sasom nunnor och ovriga bildade kvin.D.or 
inom de hogre samhallsstanden erholl dock respekt fran den manliga omgivning1en. : 
Kyle citerar Paulus som skrev i den heliga skriften; "kvinnan tige i forsamlingetl och 1 

mannen ar kvinnans huvud." (ibid ,s 119). (Underforstatt, kvinnan skall synas me~n inte 
horas). De fick inte gora intrang pi mannens sfar, dvs omgivningen utanfor hemmet. 1 



Den naturvetenskapliga inriktningen tog avstamp i det brittiska sam.hallet pa 1600-talet. 
Deframsta representantema ar filosoferna Thomas Hobbes (1588-1679) och John 
Loeke ( 1632-1704 ). Man kan dock inte langre tala om kvinnliga undervarderingsteorier 
utah en 11y samlingsbeteckning infOrs, kontraktteori . Man fOrklarar termen med att be
skriva ingangen till a.ktenskapet som ett frivilligt kontrakt fOr kvinnans del. Hon avstar 
harmed, till mannens fOrdel, sina egna naturliga (manskliga) rattigheter. Med kontrakt
teorin delas samhlillet in i tva sfarer, en ntirsftir, hemmet, dar kvinnan regerar och en 
offontlig sfar, det yttre samhallet dar mannen regerar. I och med denna uppdelning blev 
kvinnan fran denna tid och ett par hundra 8r framat utesluten ur den offentliga sfaren 
(ibid, s 120). 

Kyle tar :aven upp det faktum att flertalet kvinnor ej var beredda att acceptera uteslut
ningen och skapade egna teorier fOr att havda sitt eget kOn. Tva olika inriktningar upp
kom banned. Den ena var siirartsteorin dar utgfulgspunkten b\g i att mannen och kvin
nan fran fOdseln var skapade med skilda konsliga karaktarer och skulle sarbehandlas 
dan!fter. Inom den bar inriktningen har mannen en funktion som Overhuvud for kvin
nan. Hon i sin tur ar underlagsen mannen och skalllyda honom till punkt och pricka. 
Den framste foresprakaren for denna inriktning var Rousseau som i sin skrift Emile 
(1762) re:kommenderade att de tva konen uppfostras belt olika Pojkarna ar de som skall 
ges en sjalvstandig uppfostran och laras att bli aktiva och styrande medborgare. Flickor
na skall vara hangivna mannen och folja deras vilja. Kyle skriver som ett sammanfat
tande till Rousseaus ideer : -"manlig undervisning for mannens egen skull, kvinnlig 
undervis1:ring fOr mannen "(ibid, s 120). 

i 

Vid sidan av sarartsteorin existerade aven en likhetsideologi som hade. motsatt inrikt-
ning. Enligt den sistnamnda ideologin hade man och kvinnor exakt samma fOrutsatt
ningar i livet och borde ges samma mojligheter inom samhallet. Denna inriktning tick 
alltmer gehor i andra halften av 1700-talet. ForesprAkare fOr likhetstanken var en kvinna 
vid namn Mary Wollstonecraft (1759-97). I sin sk.riftA vindication of the rights ofwo
men(I192) havdade bon att miljon, d v s uppfostran lag till grund fOr konsskillnader 
och borde snarast andras sa att kvinnan uppnadde samma mojligheter som mannen 
(ibid, s121 ). 

Mo~ slutet av 1800-talet kom fler och fler argument mot att jmnstalla kvinnan med 
mannen. Folk fran olika samhallsinriktningar, praster som Uikare hojde sin rost och gick 
till angrepp mot kvinnan. De tidigare argumenten hade gallt kvinnans psykiska kapaciM 
tet. Nu borjade man jamfOra hennes fysiska egenskaper med mannens. Hennes mindre 
fysiska kroppskrafter bidrog till att bon inte kunde komma ikapp med mannens styrka. 
Det var Aven under den bar tiden som Darwin gav ut sin evolutionslara och man satte 
genast den i samband med tidens kOnsdebatt. Enligt Darwin sker utvecklingen fran ett 
18gt primitivt stadium med en oklar arbetsindelning och · fortskrider diirefter fram mot ett 
stadium med en specialiserad arbetsindelning. Man kan av detta finna en tydlig bild av 
kvinnan i det lagre stadiet och mannen i det hogre. Kunskapsfordelningen skulle har
med folja arbetsindelningen Aven om Darwin f6raktades av manga i sin samtid p g a 
ha.J¥i kopjplingar mellan mAnniskan och apan fick han dock gehor fOr sin kvinnosyn . 
Med dem1a teori var det manga som ansag att detta var den slutgiltiga konsfordelningen. 
Denna ordning skulle fOrbli orubblig (ibid, s 120). 
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Under "feminiseringsprocessen" skede i Sverige tog manga kvinno~ fasta pA sar~s
teorin om, som vi bar namnt ovan, att de b!da konen regerar i var sm star. Spec1ellt 
Ellen Key vamade om vad hon kallade "hemlivskulten", kvinnans ~far. Kvi~ m~ 1 

sin moderlighet och omvardnad behovdes i hemmet. Att vandra ut 1 det offenthga hvet I 

och konfronteras med mannen skulle bli ruigot katastrofalt Dmned skulle den varma · 
kvinnligheten forsvinna (Berggren 1993, s 119). 

3.3 KONSSEGREGERING 

Redan under jordbrukarsamhallets dagar var det dagliga arbetet uppdelat mellan man 
och kvinnor. Man foljde en traditionsbunden ordning som strikt skilde pa ~'manliga" 
OCh ''kvinnliga" sysslor. lndustrialiseringen innebar visserligen fOr manga kvinnors del I 

att de kom ut i forvarvslivet och darmed erholl en egen inkomst men under 1900-talets 1 

fortskridande bar dock kvinnor och man fortsatt att dominera inom olika omraden pa ' 
den svenska arbetsmarknaden. Vi vill i detta kapitel, med hjalp av forskare inom kons- : 
rollsomddet, berora nagra orsaker till att arbetsmarknaden bar blivit och fortfarande ar' 
segregerad mellan konen. ' 

Genderiseringen 

(:.:<Ju~~f~~~~b~~lar o~~~M!~~;·och forklarar begreppet som ; " en k~~~~- ! 

~sl,g_ m·~~!tJilili~. sortering och _y~~~riAK~Y gJilc~--~~~~fer:l(;m:t~l:t~-~v!\l.konkreta s~orn ' 
ab~:tr~k.ta ;':Tbegreppefligger bade en handling och en maktrelation. Det handlar sale- 1 

" des-om att samhiillet forkonsligarvissa yrken, d v s slitter en stiimpel pa dem; ett raknaS 
som ett "kvinnligf' yrke, ett annat som ett "manligt''. Forsberg beskriver vart samhiille 1 

och dess konsatskiljande struktur som nagot kulturellt nedarvt I samhiillsstrukturen 1 

varderas och sorteras narapa alia fenomen och handlingar utefter denna delning mellan 1 

manligt och kvinnligt. Bade man och kvinnor drabbas av konsekvenser som foljer de 1 

samtida varderingarna. Sjiilva genderiseringsbegreppet kan underliitta forstaelsen for 
bur arbetsmarknaden fungerar och varfor vissa yrken och utbildningar ar mer attraktiva 
for endera man eller kvinnor..llend.eri.serin$.-n.Jlu:m ... proc.ess_QC.h.p.g..aJietmJir . .atbe1S::: .... : 
I1!~~~~!Q!!S~~ JJmg,tj.fJjn ~1~t u~Jikitl:aLikaJ:aktiiren;.-vilk~.-Hmeb~LF-atL. 
Yis§~.!.2!l§~~~r.i9J~tarJcs .!!~~.n.Yi!~~~nsl~r.at.att.upplesas;-sAI:slGkia.omrAden.PI!r ... 
m:!.. ell~~~?:: . .,~~~~~~?~~!,!-~~.~?.<~~.l~Q::!Bl~-

Produktion och reproduktion 

Inom arbetslivet existerar tva termer som varandras motpoler; produktion och repro-
'· duk!J!Z!l.J det genderiserade samhallet motsvaras produktionen avmanneii~ochbegreP- 1 

··pet handlar om att franjorden utvinna rivaror och omforma dem till nodviindiga ting 
for miinniskorna. Reproduktionen utgors daremot av omsorg for miinskligheten och ' 
knyter an till omraden som skola och omsorg for bam och lildre. Samha.llet rymmer 
bade produktion och reproduktion men en standig kamp :rider mellan dem om vilket 
omdde fokus skallligga pa (ibid, s 123-124). illJ~W.i~der..beslcr:i¥ei:..krinnonulLS. 
~h!ndningJillJ:e.p.rQ4.uktiQn~tu:Om"~!t9.!mY~ salnha.Usko.ntmktil!.cde..bar .. hli\!iUill!k~ I 

~~~~!f.9r.~t~yloQ84~Jtrb~ taband om man och ~am. -~~~~t 1 

bi~[jYeiLtilJ.att .. k.¥itmot:na..tilldelas_d_e_~Jg.\iben::iJiOfilJOJieiOiete£n~J;t~V en-·· 
""""""'"'·"'~~~,. 
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samre Ion an mannen. Sa.ml!til_l!Isontrn.kteLi.mt~bJil:JQljande-attden~ 
detta 11! n~got som staDdig! forandras, stiillet.villlffir.eB-feHi@t:Hmdererdnade. V arje part 

...... ·''"~.' . ~,.,,.,.._ .... _ __.... ·-,.,::~·-·~ 
; 1 har sin skyldighet i kontraktet gentemot den andre parten. Den underordnade har moj-

ligheten att opponera sig mot vad som upplevs som sarskilda problem eller orattvisor 
och gmnsema mellan over- och underordnad l1r i st11ndig fOrandring. Wikander menar 
pa att det dock sallan forekommer att de bada partema ifragasatter kontraktet utan att 
man tar det for givet. Ett sftdant kontrakt existerar mellan man och kvinnor och kan 
kallas for ett genuskontrakt (Wikander 1991, s 6-8). 

Om vi ~ltter genuskontrak:tet i samband med det forna jordbrukarsam.hallet smalte det 
in i den tidens konsfordelning. V ar och en stod for var sitt omrftde och visste sin plats, 
ingen iftagasatte den traditionsbundna ordningen (Losman 1993, s 78). Nar sa indust
rialismen gjorde sitt intrade kom den traditionsbundna konsuppdelningen in i ett fOr
andringsskede i och med att kvinnoma nu fick tilltra.de till det som forr hade varit man
nens reVJtr; det offentliga livet och stiillningen som familjefOrsorjare. Industrialiseringen 
~de inte jl1mforas med nya lagar eller fOrordningar utan var en process som tog plats 
under fle:rtalet ar och satte hela det dfttida samhMlet och dess relationer konen emellan i 
gungning. Industrialismen lade ocksft grunden till 1900-talets konssegregera.de arbets
marknad. Det borjade dock lovande for k:vinnoma i industrialismens ingftngsskede. De 
fick en egen ion och d.armed aven ett eget v11rde pft arbetsmarknaden. Men den nyvunna 
sjalvstandigheten hade sin begransning i det patriarkala samhallet. Det okande antalet 
kvinnor ute i forvl1rvslivet upplevdes som en hotande fak:tor pi det viset att familjen 
kunde komma att upplosas. K vinnorna hade nu uppUickt en annan varld och kunde dar
for:inte Uigga all sin energi pft vad som mknades som deras egentliga livsuppgift, om
sorg om :man och bam. Forsberg skriver att inforandet av deltidsarbetet (forvl1rvsarbete 
som omfattar mindre an 35 timmar i veckan) d.arfor var en losning uppifrin for att dels 
kunna lata kvinnoma stanna ute i forv11rvslivet, dels for att de fortsattningsvis skulle 
stanna i hemmet och inte forbise deras ovan n11mnda livsuppgifter (Forsberg 1992, s 
125). 

Deltidsatbete 

Vid en narmare studie av deltidsarbetet kan man saga att det huvudsakligen l1r en 
k:vinnlig foreteelse och att ftamfor alit svftrighetema med att erhilla bamomsorg gor att 
mftnga kvinnor valjer att arbeta deltid (Jonung 1983, s 66). Dl1rmed inte sagt att detta 
alltid 11r ett frivilligt val. Marianne Sundstrom beskriver nAgra typer av yrken dl1r del
tidsarbete forekommer i stor utstrackning; stadare, sjukvardsbitnlde, affarsbitra.de mm. 
Dessa ar saledes yrken med kort eller ingen utbildning och darav ocksa en lag lon. 
()ffentlig bamomsorg kostar pengar och f<>r dessa lagutbildade, lftgavlonade kvinnor 
lonar det ~ig istallet att en del av tiden stanna hemma med bamen istallet f6r att arbeta 
heltid och samtidigt kopa samh.allets offentliga barnomsorg. Sundstrom menar att det 
hela gruntdar sig pft att den produktion som kvinnor utfor i hemmet fortfarande, sett ur 
samhallel~g synvinkel, skulle vara ekonomiskt och va.J.fa.rdsmassigt betydelsefull jl1mf0rt 
med de tjanster de utfor pft arbetsmarknaden. I och med att de lftgavlonade kvinnoma 
arbetar hieltid bortfaller ocksft en del av hushallsproduktionen (reproduktionen). P g a att 
deras lag;a inkomst inte tacker detta bortfall blir de, till skillnad mot de hogutbildade 

-20-



och oftast mer betalda kvinnoma, nastan tvungna att viilja ett deltidsarbete (Sundstrom , 
1983, s 72,75 ) . 
...-~~~.':"'r...w ... ~.:,: .. ~ .... c: .. ~:;: .. · .. :::-.... ,~~ 

i:fhQ§,iJM!,l~,!!.!!!!K.ior en jamforelse mellan rorvarvsarbetande kvinnor i bo~an av 1900- . 
taletoch deras medsystrar ett par decennium senare och :finner en stor skillnad vad . 
barnomsorgen betraffar. Av de forvarvsarbetande kvinnoma under 1900-talets senare : 
del tid ar majoriteten av dem gifta, de bar mycket ofta sma barn och darmed stora sva- • 
righeter med kombinationen yrke- familj. Tidigare generationers valutbildade kvi1rmor : 
valde ofta bort aktenskapet och var fria och obundna. De visste att aktenskapet innebar , 
en kapp i hjulet p! deras egna karriarer. For de som vid den tiden dock var gifta oc~h 

1 

samtidigt hade ett forvarvsarbete fanns det inga storre problem med att finna extra hjalp 
for skotsel av familjens bam och hush!ll. Dessa tjanster kunde kopas till ett relativt bil-. 
ligt pris f6r de familjer dar mor i huset yrkesarbetade och darmed var i behov av bam
passning. Eftersom det inte var n!gon storre efterfragan p8 dessa tjanster, det var fortfa
rande ett stort antal kvinn<f som stannade hemma med barnen, satte man inte ett bOgt 
pris pa dem (Jonung 1983,\s 64-66). 

Kvinnomas bindning till reproduktionen har priglat arbetsmarknaden under storre delen 
av 1900-talet. Vad som kan verka forv!nansvart ar att man har funnit att aven i tider 
da mojlighetema fOr kvinnor att soka sig bort fran de traditionella "kvinnoyrken" har 
det varit ta som har riktat blickarna till andra arbetsomraden. Vad eller vem ar det 
egentligen som styr konssegregeringen och pa vilket satt? Christina Jonung utgh i det 
bar fallet fran tva olika synsatt. Dels utifran kvinnan sjalv (1) ocb dels utiftin arbets
marknadens efterfragesida och bon antyder eta att kvinnor dar ar diskriminerade (2). 

Vad det forsta fallet betraffar menar Jonung att det i albminhet ar kvinnan som k~mner 
storst ansvar for bamens vard. Det ar bon som ofta har det tyngsta ansvaret och da ar 
fr!gan om en hing och dilrmed dyr utbildning ar vard att satsa pA. K vinnor skulle oftare 
an man roredra kortare utbildningar, garna furlmippade med uppgifter inom familjen. 
Pa grund av bamafodande och dilrmed ocksa ett eller flera avbrott fran forvarvslivet 
skulle dessa kortare utbildningar gora att dessa avbrott inte riiknades som nagra stora 
forluster. Detta sett ur en ekonomisk aspekt, korta utbildningar innebar generellt sett en 
lagre lon (Jonung 1983, s 63). 

1 r 
l :· Det andra fallet som skulle styra kOnssegregeringen ute i arbetslivet ar att kvinnor 

\ diskrimineras ute i forvarvslivet. K vinnor f'ar lagre lon an mannen, aven om arbetsupp
\gifterna ru- de samma. Det ar svart fur benne att Ia tillt:rade till traditionellt "manlliga" 
yrken, detta galler aven tilltrade till hogre befattningar inom samma foretag. Jon·ung 1 

menar att det ar arbetsgivaren som befinner sig i maktposition och bestammer vilka 
manniskor som skall inga i personalstyrkan. Arbetsgivaren kan ba mycket bestamda 
asikter om att ett visst kon ar att foredra till specifika uppgifter. Om den ovriga persona
len pa arbetsplatsen i fraga iii av samma asikt kan problem uppsta vid tillsattning av 
kvinnlig arbetskraft. Nar det galler kvinnomas situation kan arbetsgivaren uppfa:tta 
kvinnor som en instabil arbetskraft pa grund av hog frlmvarofrekvens (for vard SlV bam). 
Darav skulle chansen f6r kvinnor minska vad mer avancerade uppgifter pa arbetsplat8en 
betraffar. Kvinnoma kan raknas som en riskfull arbetskraft p g a detta och arbetsgivaren 
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kan dA resonera att det skulle vara battre att satsa pa ett sakert kort och lata mannen ga 
f<>re. 

1 
.. Utifran dessa ovan namnda synsatt blir, enligt Jonung, situationen for kvinnorna 
mycket komplicerad och hon menar att det hela gar runt i onda cirklar. Kvinnoma var
ken kanner sig manade eller valkomnade att s6ka sig ut till andra yrken an de redan 
kvinnodominerade. De vet pa fOrhand om att vissa yrkesomdden innebar en chanstag-

,, ning for dem och att de ar inte en lika sjalvk.lar arbetskraft inom vissa sektorer som 
inom andra. Arbetsgivaren i sin tur kan peka pa kvinnors ansvarstagande infor sin familj 

. ' som nagot negativt, de skulle pi sa satt inte vara intresserade att vilja satsa pa sina jobb, 
' darav reduceras kvinnomas mojligheter till hogre avancemang inom arbetsplatsen. 
~?~~~e.~~tingen-t:>lir-saledes~n!got-ihillan~~-~~-~~~ att b~~83,J;~il__ 
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4. KVINNANS ARBETS- OCH UTBILDNINGS
SITUATION I SVERIGE UNDER 1900-TALET 

4.1 FRAN JORDBRUKARSAMDALLE TILL TIDIG 
INDUSTRIALISM 

I det forna jordbruk:arsamhAllet i Sverige existerade en traditionsbunden k<lnsfordelning 
i det dagliga arbetet. Mannens och kvinnans olika arbetsuppgifter var f6rdelade med 
tanke pa de skilda tysiska forutsattningarna. Mannen var~ och ar, tysiskt settbattre ut
rustad att klara av tyngre sysslor, da.rav foll det sig naturligt att han var den som a.gnade 
sig at utomhusarbetet; skOrda, plOja, harva o dyl. Kvinnan stannade daremot innanfOr 
hemmets vaggar och skotte om barn, tvlttade, lagade mat, stidade, lappade och lagade. 
Mannen gjorde inte intr8ng pa kvinnans omrade eller tva.rtom utan bada tva visste sina 
uppgifter inom den traditionsbundna fOrdelningen. Ailt var sjalvklart, man respekterade 
varann och det faktum att man var chef inom var sitt omrade. Det ar harmed fel att tro 
att kvinnans stallning i hemmet var lag. Mannen var visserligen familjens overhuvud 
men inom huset befann sig husmor och som i sin tur stod i Overlagsen sta.llning gente
mot familjens bam, tjanstefolk och den Aldre generationen sasom mor-och farforaldrar 
som ofta var inneboende hos familjen. Den ena parten kunde heller inte ersatta den 
andra. Om hustrun dog sag mannen ingen annan utvag An att snabbt gifta om sig, nagon 
var tvungen att skOta om bam och hem. Ofta tick nigon kvinnlig slakting komma till 
undslittning och bli erslttare for modem ( Losman 1993, s 78). 

Man kan likna denna s k fOrindustriella familj vid en sjalvforsorjande sluten enhet dar 
alla var beroende av varandras arbetsinsatser. V ad jamsta.lldheten kOnen emellan betra.f
far var den gifta kvinnan omyndig och beroende av mannen fOr sin fOrsorjnings skull. 
De ogifta kvinnoma blev fran och med 1858 officiellt sett myndiga vid 25 ars alder, 
dock var de fiesta ekonomiskt beroende av sin familj. I samband med industrialise
ringen fick dessa ogifta kvinnor en chans till en egen forsorjning och kunde bygga upp 
en sja.lvstandigtillvaro (Dahlstrom!Liljestrom 1968, s 70 och Oblander 1995, s 10). 

Industrialiseringen gjorde att kvinnan Overhuvudtaget, gift eller ogift, tog steget ut fran 
hemmet till omvarlden som tidigare hade varit ett dolt omrade for benne. Den allra tidi
gaste industrialiseringen tog avstamp pa 1850-talet och bar sedan dess utvecklats i rask 
takt. Den allra fra.msta anledningen till att k:vinnan botjade fOrva.tvsarbeta var att man
nens Ion ej Ulngre var tillrlicklig att fOrsotja familjen med. Det fanns ingen annan utv4g 
an att lata kvinnan lamna hemmets star och ge sig ut till en ny verklighet till synes 
frlmmande for benne (Widerberg 1980, s 63). 

Den maskinella utvecklingen gjorde att det forna behovet av muskelkraft sakta avtog. 
!nom industrin fanns manga olika sysslor och diverse behov av tysisk styrka. Man kan 
harmed s.aga att industrin inte i forsta hand sokte efter antingen kvinnlig ellet manlig 
arbetskraft utan efter personal som sk.ulle tillsattas till specifika uppgifter. (Att det a.ven 
fOrekom barnarbete under denna tid ar nagot att understryka och forfasas over. Dock 
hor detta a.mne ej till var uppsats sa vi la.mnar det till ett Ode fOr sig sjtUv). De mer 

-23-



avancerade uppgiftema tog mannen hand om medan kvinnoma fick skota rutinarbetena. 
Man markte skillnad vad ga.Jlde de bada konens skilda intressen fOr olika sysslor. Detta 
upplevdes dock som nagot positivt fur pa sa vis forekom ingen konk:urrens mellan de 
olika syssloma. Dar fanns plats fOr alia. Under industrialiseringens tidigaste ar stod 
kvinnorna for 25-30% av hela industrins arbetskraft. Samma procenttal kvarstod i ett 
relativt stabilt lage fram till forsta varldskriget. Diirefter skedde en okning fram till 
bOtjan av andra varldskriget (Jorberg 1983~ s 29-30). 

Vi skall, med jamna mellanrum i fOljande delkapitel rorande arbetsvillkoren, berora 
nagra orsaker till varfor kvinnor vid vissa tidpunkter valkomnades respektive forvisades 
bori: fran arbetsmarknaden. 

i 

4.2 SKOLVASENDETS UTVECKLING 1800-1900 

I S~erige liksom i andra lander hande det mycket pa undervisningsotmidet under 1800-
talet. Man kan saga att en utbildningsexplosion agde rum i overgangen fran jordbrukar
samhalle till industrisamha.Jle (Kyle 1986, s 19). Trots att den sociala rorligheten hade 
varit stor i jordbrukarsamhallet praglades de nya skoloma av standsaspekten i vid me
ning, dvs individen forutsattes mer eller mindre uttalat att utova ett yrke inom den so
ciala sektor dar hon/han var food Diskussionen om en bildning over sitt stand, den far
liga bildningen (karaktiiriserades som overuppfostr~ som horisontvidgande och dar-

1 • • 

med hotande) (Kyle 1987, s 113), bidrog till de klassgranser som drogs mellan skolfor-
mema. StAndsgransema ersattes av klassgranser med tydliga markeringar uppat och 
nerat och at sidan, dvs at kvinnosidan. Forutom en klasspolitisk pragel fick skolorna 
ocksa en konspolitisk sadan (Kyle 1986, s 20). 

Korlsprageln var minst tydlig i folkskolan (obligatorisk from 1842) dar flickor och 
pojkar sorn regel undervisades tillsammans. Det var en fran oorjan 4-Arig, sa sma
ningom 6- till 7 -ang elementar u;ndervisning med de grundlaggande flirdighetema las
ning, rakning och skrivning som huvudmoment vid sidan av kristendom 
(katekeslasning). Detta var en utbildning for "arbetsk:raften", lantarbetare, industriarbe
tare etc. 
Inom medel- och overklassens skolor daremot var konsgranserna starkt markerade. De 
garrlla statliga Iaroverken tOr pojkar lade mer vikt vid naturvetenskap och moderna 
sprak an humanistiska och teologiska amnen. Uroverken var en forberedelse for uni
versitetsstudier dar de blivande mannen i staten tog examen. Pojkamas klassystrar var 
betYdligt samre tillgodosedda. For dem fanns de privata flickskoloma som i motsats till 
pojKlarov•erken var avgiftsbelagda, sa att de ekonomiska granserna blev snavare for 
flickor an for pojkar (ibid, s 20). For flickomas del var folkskola sa langt som samhallet 
strackte silg betraffande undervisning. Uiroverken var fortfarande forbehillna pojkama. 
Men lokalla initiativ hade tagits redan fore folkskolebeslutet om hogre skolor for flickor. 
MeHan 1786 och 1836 grundades fern privata s k hogre flickskolor. 1900 hade antalet 
flic~kolor okat til1124 st. 102 av dessa hade statligt stOd. Antalet flickor uppgick da 
till 2/3 av antalet pojkar i motsvarande arskurser i laroverken (Kyle 1987, s 122-
123)25). Det var ingen tvekan om att kvinnan i hemmet var idealet, hemmafrun, fast 
det ordet inte anvandes. En undersokning hade visat att nastan 90% av elevema gifte 
sig. Det var saledes en sorts allmanbildning de behovde (ibid, s 128). 
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Trots att det var ett fatal elever som ansags behova grundkompetens tOr vidare ut1bild~ i 

ning, antingen det ga.Ude gymnasie- och universitetsstud.ier eller speciella yrkeskurser, · 
kom hansynen till dem att spela storre roll ju langre tiden gick. Alit oftare talades det 

1 

om kvinnorna som la.rarinnor, som anstiillda vid post, telegraf, pa kontor och banker 
eller yrkesliv i allmanhet. Det fanns en press utifrtln, fdn kvinnorna sjalva, mot denna ' 
forandring. Kompetens for studier eller yrke gav dem storre handlingsutrymme. Som 
samhallet hade utvecklats, med vaxande skillnader mellan de gifta kvinnornas osjalv
standighet och de ogifta kvinnomas sjalvstandighet, maste aktenskapet for mAnga ha 
tett sig som ett mindre lockande alternativ (ibid, s 128). Den s k normalkompetensen 
infordes 1909 och innebar fOljande: en benamning p8. den kompetens som fullstandig 
genomg8.ng av flickskola gav. Normalskolekompentensen fdn teoretisk flicksko1elinje 1 

gav till trade till vissa kurser inom statens verk (bl a vid posten, telegrafen och jarnva- , 
garna ), berattigade till vissa befattningar i det allmannas tjanst (bl a vid tullen, va1tten- , 
fallsverket och Riksbanken) och gav ratt till intrade vid folk- och smaskolseminarier. 1 

Normalskolekompetens fdn flickskolans praktiska linje berattigade till bl a intmde vid: 
kurser for skolkoks- och slojdla.rarinnor och sjukskoterskor och var ett uttryck tor att 
yrkessynpunkterna hade blivit viktiga (Nordisk farniljebok, 1956, band 16, s 27). 

Flickskoloma var startpunkter for manga kvinnor. Hur mycket de an ideologiskt varit 
inriktade pa den hemmavarande kvinnan sa hade deras undervisning blivit grundl,ag
gande for yrkeskvinnan. Den dominans inom service-, la.rar- och kontorsyrkena som 
kvinnorna fortfarande bar grundlades under denna tid. Den utpraglade humanistiska 
undervisningen gjorde dock att de knappast ails kom in p8. det vaxande tekniska omrA- : 
det, nagot som fortfarande karaktariserar var konsdelade arbetsmarknad (Kyle 1987, s • 
130). 

4.3 KVINNANS STALLNING I ARBETSLIVET 

4.3.11900-1920-TALEN 

Nar det fOr arbetar:klassens kvinnor handlade om att soka sig ut till industrin blev det for 
medelklassens kvinnor mojligt att soka sig till tjanster inom tjanstemannasektorn. An- 1 

ledningen till detta var att den offentliga sektom befann sig i ett mycket expanderande · 
skede fran mitten av 1800-talet och under ett par Artionden in pa 1900-talet. Med in- 1 

dustrialiseringen gick samhallet mot en ny modem tid och manga samhalleliga tjanstet 
befann sig i en utbyggnadsfas. Med samhilleliga tjanster menar vi i forsta hand d1e inom 
den offentliga sektom sasom folkskolor, folkbibliotek och sjukhus. Lange hade dessa : 
tjanster endast varit forbehAllna mannen. Det var de som hade den utbildning som fordL 
rades och ansags vara de som allra bast utforde arbetet som tjansteman (Kyle 1987, s · 
104). . 

1908 fick de gifta kvinnorna ratt till egen debetsedel, forutsatt att de hade egen intkomSt, 
och fick danned kommunal rostra.tt pa samma ekonomiska villkor som mannen. Ogifta1 

kvinnor och ankor hade daremot redan denna rattighet sedan 1862. De gifta kvinnorna' 
fick dock vanta till1921 for att fA ratt att rosta i riksdagsval (Widerberg 1980, s 46, 71~ 
72). 
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Medelklassens kvinnor efterlyste "renliga'' yrken till skillnad fnln arbetarkvinnoma 
(De sistnamnda befann sigtroligtvis inte i nagon kravande position overhuvudtaget). 
Tjanstemannayrkena kra.vde ocksa ett visst matt av hogre utbildning och i arbetarfamil
jer var detta nagot som var :tOga mojligt vid denna tid. Utbildning var dyrt och arbetar
klassen ansag att barnen behovdes battre i hemmet ani skolan. Teoretiska kunskaper i 
all a.ra, men till vilken nytta? (Florin 1993, s 67) 

Sedan 1842 dA den obligatoriska folk:skolan infordes botjade man dock lagga alltmer 
vikt vid barnens grundlaggande utbildning. Folkskolor byggdes ut i storre utstrackning 
och fler la.rartjanster utannonserades. Utbyggnaden av skolor liksom andra offentliga 
tjanster kostade samhallet mycket pengar och lonerna fOr dessa tjanster blev tdarav rela
tivt laga. Man ville harmed lata unga ogifta kvinnor undervisa. Man ansag att de inte 
hade nagra hogre krav pa livet, lonen inraknad, och de fick nu en chans att komma utan
for hemmet och forsarja sig sja.Iva (ibid, s 68). 1918 tick kvinnan ra.tt att tilltrada larar
tjanster (rektorat, lektorat och adjunkturer). Villkoret var la.gre lon och 60 arsom pen- · 
sionsalder (Widerberg 1980, s 66). 

4.3.2 1930-1940-TALEN 

Under 1920-talet intog samha.llet en ny insta.Ilning i fiigan om kvinnomas existens och 
ra.tt till forvarvsarbete. Den offentliga sektorns expansion hade under 1920-talet stannat 
av och den foma arbetskraftsbristen botjade ista.llet i botjan av 30-talet overga i en be
gynnande arbetsloshet. Denna marktes inte endast inom Sveriges granser utan aven 
runt om i ovriga va.rlden. Inom riksdagens fyra vaggar uppstod en livlig diskussion som 
gallde kvinnans fortsatta ratt till fOrvarvsarbete. Somliga menade att hon frivilligt 
skulle stanna i hemmet till fOrman for mannen. Det var han som trots allt ra.knades som 
den verkliga familjerorsorjaren och i form av detta erholl en betydligt hogre lon. Man 
satte t o m igang en allvailig disk:ussion om att infora ett forbud mot kvinnligt forvarvs
arbete, dock genomfordes inte detta (LOvgren 1994, s 24). I sta.llet inforde m~ ett for
bud mot att avskeda kvinnor pga a.ktenskap eller havandeskap 1939 (Baude 1994, s 25). 

Hur skulle man dA strategiskt fa kvinnan att valja hemmet? .Forst och framst maste man 
se till att skapa ekonomiska fOrutsa.ttningar for att det i praktiken skulle bli mojligt for 
kvinnan att stanna hemma . Det sk:ulle vara mojligt att forsorja en familj pa en Ion och 
hemarbetets status skulle vara i behov av en hojning (ibid, s 25). 

Darmed inledde man en mycket ingaende debatt om hembitra.dets position i det d!tida 
svenska samha.llet. Att kvinnans plats var i hemmet var den r6da trad som gick genom 
debatten, sa skulle det a.ven forbli. Den unga flicka som kom att ta ansta.Ilnin,g som 
hembitra.de skulle under ett visst antal timmar per vecka skota olika sysslor i hemmet 
samt ta hand om familjens barn. Familjen i fraga som betalade for denna tjanst kunde 
mycket val vara en familj dar frun icke arbetade utan onskade avlastning frin hushhlls
arbete och bampassning. Hembitra.det fungerade under denna period som en status
symbol i hogre kretsar (ibid, s 26). 
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Under hen i slutet av 30-talet minskade arbetslosheten och kvinnorna var aterigen 
eftertraktade pa arbetsmarknaden. De senare arens fokusering av kvinnans position i 
hemmet hade dock inte helt och h.Mlet lrunnat nagon oberord och pa 40-talet var den 
stora fragan: skulle reformer utvecklas sa att kvinnor kunde ha mojlighet att klara bade 
forvarvsarbete och hemarbete eller skulle man p! allvar reducera hennes fortsatta roll 
pa arbetsmarknaden och fOra en konssegregerad politik da.r mannens plats var i for
varvslivet och kvinnornas i hemmet? (ibid, s 28) 

De goda arbetsmojligheterna hade k.unnat innebara en kraftig andring fOr kvinnoma 
men p g a den starka uppfattningen att deras plats var, och skulle fOrbli, i hemmet kom 
man inte sa langt vad gillde omvarderingen av kvinnan som sjllvstandig individ vid 
sidan av mannen. Mlmga kvinnor hamnade i konflikt med sig sjAlva vid valet om de 
skulle forvarvsarbeta eller inte. Bamen var det standigt d!liga samvetet och forvarvsar
betet innebar sv!righeter att samtidigt klara av rollen som mor och arbetstagare. Har 
kan man se en klar och tydlig klasskillnad Arbetarkvinnorna var inte i nagon position 
att valja, de sag ingen annan utvag an att arbeta for att overleva. For medelklassens och 
overklassens kvinnor fanns det alltid mojlighet att ansta.J.la ett hembitrade eller en hem
vardarinna for bamtillsynen. I dessa klasser klarade man sig ofta p! en lon, fruns arbete 
raknades ofta som ett rent tidsfordriv. Sa lange kvinnorna inte hade mer valfrihet betraf
fande arbetet var det svart for dem att uppna jamstalldhet med mannen (Hatje 1994, s 
61). 

Fran statsmaktemas sida gjordes tva statliga utredningar for att tors6ka losa denna 
kvinnofraga. 194 7 ars hem- och familjeutredning fokuserade friimst pa hur situationen 
for de hemarbetande kvinnorna kunde forbattras. Man ville gora det mojligt for en fa
milj att klara sig pi en Ion (ibid, s 62). 1946 ars kommitte for halvoppen bamavard1 

hade inte en lika konservativ utglngspunkt Man uppmuntrade k.vinnor till att forvarvs
arbeta och stravade efter att oppna daghem. I riksdagen mottogs forslaget om en ut
byggnad av daghern med bestortning. utan undantag fiin nigot av de divarande par
tierna. Socialdernokraterna lik.sorn hogem protesterade och argumenten var bl a att fler 
gifta kvinnor skulle lockas ut i arbetslivet och da.rav utgora ett hinder for mannen. Man 
havdade ocksi att kvinnors psykiska halsa var i fara och darrned ocksa bamens. De so
cialdemokratiska riksdagskvinnorna med flera gav sina manliga kollegor svar pa tal och 
gav tyngd at att kvinnan, liksom mannen, ar en sjalvstandig individ och skall darefter 
behandlas. Varfor lagga sa stor vikt for att forsvara tor kvinnan nar man i stallet borde 
uppmuntra och verkstalla rnojligheter tor henne? Och bur vore det om den akta mannen 
drog sitt stra till stacken vad hemarbetet betraffade?(ibid, s 65) (Detta var dock en fra
gestallning som inte erholl nigot gehor. lnte i en tid som denna di benam.ningen 
"toffelhjiilte" fungerade som ett ska.llsord i var mans mun). 

Motstindet frin den manliga sidan i riksdagen var dock inte det enda problemet som lag 
i vagen tor kvinnan. I slutet av 40-talet markte man aven ett Okat anglo-sachsiskt infly
tande i form av ett statusbetonat hemmafruideal. 1946 och 1947 irs statliga utredningar 

I Yard av barn i anstalter, jamsides med vard i hemmen. Anstalter harfor omfatta daghem (bamkrubbor), 
lekskolor (bamtradg8rdar, kindergarten) och eftermiddagshem. Ur: Nordisk familjebok bd 2. - Malmo: 
Forlagshuset Norden, 1959. 



praglades av ett vasterlandskt styrelseskick och i grunden 1;\g tidigare rapporter gjorcla i 
England och USA I de landema betonade man an mer kvinnans betydelse i hemmet 
och nackdelar med forvarvsarbete och daghem. Den psykologiska forskningen var un
deii den har tiden fokuserad pl kontakten mellan mor och barn. Man hade en mycket 
negativ instilllning till daghem och ovriga barnvardsinstitutioner. Ytterligare ett drag 
for ta kvinnorna att stanna hemma var infOrandet av barnbidrag. Dessa borjade utbeta
las 1948 och fungerade som ett vardnadsbidrag vilket skulle hoja kvinnomas status som 
(hemmavarande) mOdrar (ibid, s 67). 

Som en avslutning pa 40-talets ideer vad kvinnans roll egentligen var kan man se ett 
mycket splittrat samha.lle med manga olika asikter. Det var ftamst mannen som ville 
lata kvinnan stanna i hemmet men dock Aven manga kvinnor. Barnen skulle man varna 
om och det skulle ske i hemmet, inte pa nagon institution. 

Me11; de som stottade kvinnorna, var fanns de och vad hade de for dd att ge till unga, 
ogifta flickor? Brita Akerman, som var ett stort namn under den hAr perioden och syss
lade mycket med kvinnosaksfiigor, radde de unga flickorna att dels skaffa sig en ut
bildning, dels goda grunder i husluillning. De skulle pa sa vis sjAlva kunna stiirka sin 
stiillning ute pa arbetsmarknaden och vara stottepelare i hemmet. Akerman talade om 
"kvinnosolidaritef', att kvinnoma maste gi samman fOr att kunna uppna en gemensam 
styrka. Om inte, skulle svangheterna med att erhalla en sjAlvstandig position aldrig ge 
med sig (ibid, s 69). 

I slutet a:v denna period, 1947, infordes lika ton for man och kvinnor inom statlig tjAnst 
(Oblander 1995, s 16). 

Till sist vill vi, med hjAlp av nagra siffror ha.mtade ur Historisk statistik, visa hur den 
forvarvs:arbetande befolkningen var uppdelad efter naringsgren och kon. Samma redo
visning finns senare for 1960 och 1975. 

Forviirvsarbetande befolkning 1940: 

T()talt: Gifta kvinnor Ogifta kvinnor 
2 997 945 123 682 684 519 

(4%) (23%) 

Min 
2 189 744 
(73%) 

Fordelat. efter 
nlringsgren: 

Antal samt % flirdelat inom niiringsgren: 

Gifta kv 

I 

Jordbruk, skogsbruk mm 4 318 
(290Jfo) (1%) 
Gruvor, tillverkn,ind 41 919 
(29%) (5%) 
Byggnadsind. 383 
(6%) (0,25%) 
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Ogifta kv. 

96137 
(11%) 
148 261 
(17%) 
1332 
(0,75%) 

Min 

761975 
(88%) 
682 108 
(78%) 
190 545 
(990Jfo) 



Fordelat efter Antal samt% fOrdelat inom nirin2'82ren: 
niringsgren: 

Gifta kv Ogifta kv. Min 

Handel, bank- och 
forsakringsverks. 28 796 104 794 197 378 
(11%) (8%) (32%) (60%) 
Samfardsel, post 
och televerk 7 502 18693 175 479 
(7%) (4%) (96/o) (87%) 
Offentlig forvaltn. 
andra tjanster mm. 40764 315 302 182 259 
(18%) (8%) (58%) (34%) 

Kalla: Statistiska Centralbydn, Historisk statistik for Sverige 1960, s 83. 

Den totala forvarvsarbetande befolkningen hade en Overvikt av man, 73%. Denna fanns 
minst representerad inom offentlig forvaltning. Av de ogifta kvinnoma arbetade de 
fiesta inom handel, bank mm och offentlig sektor. Samma forhallanden gallde aven for 
de gifta kvinnoma. 

4.3.3 1950-TALET 

Pa femtiotalet blev ''hemmafrun" ett vanligt begrepp inom den svenska medelklassen. 
K vinnoma kande ingen press pa sig att soka sig ut i arbetslivet nar bamen var sma. 
''Hemmafrun" tog over den uppgiften som tidigare hade utforts av en kvinnlig anstalld 
hos familjer med god ekonomi. Att hennes tillvaro ocksa var ett arbete, nastan dygnet 
runt, med disk, matlagning, tvatt, skotsel av barn uppmarksammades inte. Kvinnan var 
fortfarande inte jamstalld med mannen pa det sattet att det obetalda hemarbetet likstall
des med mannens betalda rorvarvsarbete men medelklassens kvinnor uppnidde istillet 
enjamstalldhet sins emellan p g a att de nastan alia hade samma tillvaro (Sjostedt 1993, 
s 102). Det anglo-sachsiska inflytande som drabbade Sverige under fyrtiotalet bidrog 
sa.kerligen till att manga kvinnor in i nasta. artionde fortsatte att stanna bemma. 

Nar den offentliga sektom ater igen bOrjade expandera under femtiotalet valkonmades 
kvinnoma pa nytt ut till arbetsmarknaden. Den bar gingen erbjod samhallet fler 
arbetstill:OOlen an under den tidiga industriella epoken. En okande penninghusballning 
bidrog ocksa till att familjema okade sitt behov av inkomster (Baude 1978, s 93). 

Vilka kvinnor var det da som valde att intrllda pi arbetsmarknaden? .Manga sma~ 
ocb skolbarnsmammoma stannade bemma ror att finnas till hand fOr familjen. Det var 
istallet den medelalders kvinnan som gick ut i arbetslivet. Hennes bam var nu vuxna 
ocb bon hade stannat hemma sa som man hade fOrvantat sig av benne. Nu tick bon 
"lov" att sjalv utforska den del som bon tidigare ej hade kunnat delta i, det yttre sam.hal· 
let, ett eget jobb ocb en egen Ion (ibid, s 93). 

-29-



4.3.41960-1970-TALEN 

Under sextio- och sjuttiotalet s6kte aUt fler kvinnor aven med yngre bam sig ut i arbets
livet Statistik visar att i bOrjan av sjuttiotalet forvarvsarbetade nara femtio procent av 
kvinnoma med bam under sju ar (Baude 1978, s 93). 

Nar man jamfor forhAllandena pa arbetsmarknaden aren 1964 och 1974 finner man att 
det ar 1974 fanns 250 000 fler kvinnor i fOrvarvsarbete an tio ar tidigare. Motsvarande 
siffra ilir man ar endast 10 000. Manga kvinnor, bela 75%, arbetade dock endast deltid, 
dvs mindre an 35 timmar i veckan (Bam 1975, s 13). 

Sextiotalet innebar inte endast rorandringar pa atbetsmarknaden ilir k:vinnan, utan aven 
fotbattrade preventivmedel gjorde att kvinnan kunde planera sitt barnafodande. All
manheten hade aven andrat instii.llning till de ensamma mOdrama, man sag inte langre 
ned pa dem som tidigare (ibid, s 102). 

Pa sjuttiotalet minskade antalet hemarbetande (hemmafruar) kvinnor. De var heller inte 
lika accepterade som tidigare.("Toffelhjalte" var ett skallsord for husliga man under 
trettio- och fyrtiotalet och nu befann sig "hemma:frun" i en likstiilld situation pa sjuttio
talet. Hennes stravan efter att sjalv ta hand om familjens bam istallet for att anlita sam
ballets daghem sags ej med blida ogon av omgivningen, har fanns en kvinna som inte 
ansags vilja fi>rvarvsarbeta ). En amerikansk sociologisk undersokningen gjord pa sjut
tiotalet visade att trots alla modema hja.lpmedel i hemmet och Hittlagad mat hade kvin
nans arbetsvecka under de senaste 50 aren okat fran 42-48 timmar till 66-75 timmar. 
Maskiner och mohler kravde mer underhall. Undersokningen visade ocksa att om kvin
nan overgick till att forvarvsarbeta Okade inte mannens arbetsinsats i hemmet (Bam 
1975, s 16). 

Den offentliga sektom befann sig fortfarande i ett expanderande skede. Nar inte den 
manliga arbetskraften rackte till stod kvinnorna ytterligare en gang redo att rycka in pa 
arbetsmarknaden. Tidigare hade man till stOrsta delen uppmarksammat mannens behov 
av sysselsattning och ignorerat kvinnans. Nu hade man borjat :ta upp ogonen aven ilir 
henne och tlertalet satsningar gjordes for att dels gora henne mer attraktiv pa arbets
marknaden for arbetsgivama och dels fOr att underlatta for henne vid annalkande arbets
loshet. Bidrag erholls av arbetsgivare for att anstalla kvinnlig arbetskraft och atgarder 
vid arbetsloshet vidtogs i form av sarskilda omskolningsreformer. Man ville verkligen 
for kvinnans .egen skull hjalpa henne ut pa arbetsmarknaden (Baude 1978, s 95). Efter* 
hand luckrades det forna "en-familjsfOTSOrjaridealet" med mannen som familjefOrsor
jare upp, och ett nytt "tva-familjsforsorjarideal" uppkom dar bade man och hustru 
bidrog till familjens forsOrjning (ibid. s 91). 

Det var aven nu under 70•talet som deltidsarbetet blev ett begrepp och denna anstiill
ningsform bland kvinnor okade markant. Okningen har berott dels pa att expansionen 
av den offentliga sektom :Ater mojliggjorde ett okat tilltrade fOr kvinnor pa arbetsmark_
naden, clels pa att kvinnoma i mindre utstrtickning valde att lamna arbetsmarknaden vtd 
bamafOdande. Deltidsatbetet raknas i allra hogsta grad som en kvinnlig foreteelse. Det 
fanns aven man som arbetade deltid men kvinnorna har varit och ar i klar majoritet 
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Bland de vanligaste deltidsarbetena kan namnas~ stadare, vardbitmde och affarsbitra.de. 
Marianne Sundstrom har visat pa vissa gemensamma namnare for .kvinnor som under 
70-talet innehade deltidstjanster sasom att de var i allmanhet gifta eller sammanboende. 
I jamforelse med de kvinnor som arbetade heltid hade de aven dubbelt sa ofta barn. 
Antalet barn var aven hogre ror de deltidsarbetande kvinnorna. Vi dare var de aldre och 
hade kortare utbildning. deras man hade i allmanhet hogre inkomst an de heltidsarbe
tande kvinnornas man (Sundstrom 1983, s 70-72). 

Nar fler och fler kvinnor sok.te sig ut pa arbetsmarknaden var man aven tvungen att 
bygga fler daghem. En expansion skedde ocksl pi den fronten under sextio- och sjuttio
talet. Enligt Sven Aspling, socialminister 1975, skulle malen vara att tillgodose efter
ftigan pa barnomsorg hos de fOrvmsarbetande och studerande mraldrarna (Baude 
1978, s 106). 

Sedan trettiotalet anda fram till hosten 1976 hade Sverige statt under en socialdemo
kratisk regering (ibid, s 91 ), vars mat hade varit demokrati och jamlikhet mr alia. Under 
sextio- och sjuttiotalet stravade det socialdemokratiska partiet att i hogre grad arbeta 
fOr att forstarkajamlikheten mellan konen (ibid, s 109). Bl a tillsattes 1972 delegatio
nen for jamstalldhet mellan kvinnor och man. Utgingspunkten var att inte endast infora 
forandringar for kvinnans basta utan aven for mannens. Modersrollen var sedan lange 
nagot man hade diskuterat och barnens basta var ett val debatterat amne. Nu fann man 
det vara oerhort vasentligt att aven mannen skulle ta sitt ansvar fOr barnen. 
Ovriga insatser ftin delegationen var att ror80ka bryta de traditionella konsmonstren 
vad olika yrken betra.ffar och ia fler man att valja "kvinnliga" yrken. Detta gallde bl a 
rek.ryteringen till rorskollararutbildningen (ibid, s 96). 1973 tillkom ett fOrbud mot dis
kriminering p g a kon vid tillsattning av statliga tjanster (Widerberg 1980, s 125). 

Utover delegationen fOr jamstiilldhet mellan man och kvinnor tillsattes 1976 enligt riks
dagens beslut en parlamentarisk kommitte vars uppgift var att ta sig an de mer langsik
tiga projekten for att starka jamsta.Ildheten mellan man och kvinnor. Som ett exempel , 
kan namnas att man fo!SOkte uppmuntra kvinnor att soka hoga tjanster inom den statliga 
sektorn (ibid, s 97). 1977 infOrdes Medbestammandelagen (MBL). Lagen skulle ge de 
ansta.Ilda ett okat inflytande pa arbetsplatsen och skulle pi langre sikt kunna oka jam- , 
likheten mellan man och kvinnor (Baude 1978, s 1 07). 

Siffrorna for 1960, hAmtade ur: Historisk statistik, visar hur den forvarvsarbetande be
folkningen var uppdelad efter naringsgren och kon. 

Forvirvsarbetande befolkning 1960: 

Totalt Gifta kvinnor Ogifta kvinnor 
3 233 399 393 675 561 667 

(12%) (18%) 
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Fiirdelat efter 
niiringsgren: 

Antal samt % fordelat inom nlringsgren: 

Girta kv. Ogifta kv. Min 
Jordbruk, skogsbruk mm 6 812 21 368 408 087 
(13%) (2%) (5%) (93%) 
Gruvor, tillverkn,ind. 117 020 135 184 915 673 
(36%) (10%) (12%) (78%) 
Byggnadsind. 4647 4974 285 372 
(9%) (1,4%) (1,6%) (97%) 
Handel, bank- och 
forsakringsverks. 92 608 116 758 229160 
(14%) (21%) (27%) (52%) 
Samfardsel, post 21928 21393 198 537 
och televerk (9%) (9%) (82%) 
(8%) 
Offentlig forvaltn. 150 660 261990 241 228 
andra tjanster mm. (23%) (40%) (37%) 
(20%) 

Kalla: Statistiska Centralbytin, Historisk statistik for Sverige 1960, s 83. 

Detta Ar var 70% av den forvarvsarbetande befolkningen man. Fortfarande var de minst 
sysselsatta inom den offentliga sektom. Den ogifta kvinnan har minskat sin andel inom 
den offentliga sektom fran 58% (1940) till40% (1960). Den gifta kvinnan har okat sin 
andel inom den offentliga sektom mellan samma 8.r fran 8% till 23% samt aven inom 
handeln, fran 8% till 21%. 

Denna sista statistik ar hamtad ur Statistisk arsbok 1979 och galler ocksA Sveriges 
forvarvsarbetande befolkning efter na.ringsgren. Pa grund av nya samlevnadsformer 
finns inte Hingre nagon uppdelning mellan gifta och ogifta kvinnor. I stallet galler 
fordelningen endast man och kvinnor. Det finns nu aven en uppdelning mellan heltid 
och deltid. Na.ringsgrenarna ar dock desamma. 

Forviirvsarbetande befollming 1975, heltid: 

Totalt: 
3 547 415 

Kvinnor 
1372 633 
(39%) 
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2 174 782 
(61%) 



F6rdelat efter 
niringsgren: 

Jordbruk, skogsbruk mm 
(6%) 
Brytning av mineraliska 
produkter, tillverkn. 
(30%) 
Byggnadsverksamhet 
(8%) 
V aruhandel, restaurang 
och hotellverks. 
(20%) 
Samfardsel, post 
och telekomm. 
(8%) 
Offentlig forvaltn. 
andra tjanster mm. 
(28%) 

Antal samt % f6rdelat inom niringsgren: 

Kvinnor MJn 
49918 177 833 
(22%) (78%) 

255 575 805 874 
(24%) (76%) 
16024 265 592 
(6%) (94%) 

332 056 374 956 
(47%) (53%) 

56694 197 672 
(22%) (78%) 
659 698 348 353 
(66%) (34%). 

Kalla: Statistisk arsbok 1979, s 52 (Tabell26). 

F6rvirvsarbetande befolkning 1975, mindre in heltid: 

Totalt: 
303 036 

Kvinnor 
246476 
(81%) 

Man 
56560 
(19%) 

Av nagon anledning stammer inte totalsumman i var kalla Totalsumman skall vara 
301 971. 

F6rdelat efter 
niringsgren: 

Jordbruk, skogsbruk mm 
(5%) 
Brytning av mineraliska 
produkter, tillverkn. 
(12%) 
Byggnadsverksamhet 
(3%) 

Antalsamt % fOrdelat inom nirinpgren: 

Kvinnor Min 
8156 7118 
(53%) (47%) 

27 537 9 815 
(74%) (26%) 
5 623 3 565 
(61%) (39%) 
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Fordelat efter 
nlringsgren: 

"arudurndel, restatulUlg 
och hotellverks. 
(25%) 
Samfli.rdsel, post 
och telekomm. 
(5%) 

Fordelat efter 
niringsgren: 

Offentlig forvaltn. 
andra tjanster mm. 
(49%) 

Antal samt o/o fOrdelat inom nirinpgren: 

Kvinnor Min 

63462 13 529 
(83%) (17%) 

9650 6685 
(59%) (41%) 

Antal samt % fOrdelat inom niringsgren: 

Kvinnor 

131 447 
(90%) 

Min 

15 384 
(10%) 

Kalla: Statistisk arsbok 1979, s 54 (Tabell28). 

Skillnaden mellan heltidsanstallda kvinnor inom den offentliga sektom var obetydlig 
vid enjibnforelse mellan aren 1960 (63%) Och 1975 (66%)."ad de deltidsanstiillda 
betraffar ser man tydligt att kvinnan dominerade inom den offentliga sektorn, 90% att 
stallas mot mannens 10%. 

4.4 SKOLVASENDETS UTVECKLING 1900-

1909 var pa manga satt en vandpunkt i tlickskolomas historia. Nonnalskolekompeten
sen som faststalldes det aret betydde att dessa erka.ndes officiellt som kompetensgi
vande lilknande med realskoleexamen, som inforts 1905. Realskolan var kommunal och 
avgiftsfri och hade inrattats for att bredda den sociala rekryteringen till undervisning 
over folkskolan fOr bada konen. Flickskolorna hade daremot fortfarande kvar sina avgif
ter( Kyle 1987, s 131). 

I realiteten blev flickskolorna tvingade att anpassa sin undervisning sa att deras elever 
tick beborighet for de specialutbildningar som sa sminingom oppnades fOr dem. Kurser 
inom post, telegraf och telefon, handelsskolor, Hogre lararinneseminariet och andra 
seminarier, kartritningsverket, Gymnastiska Centralinstitutet m fl. Det fanns oc.ksA ut
bildningar som flickor kunde soka utan fonnell behorighet. Dit horde de praktiska yr
kesskoloma, s k tekniska afton- och sondagsskolor (Kyle 1986, s 22). 
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Under bOrjan av 1900-talet okade antalet ogifta kvinnor, sarskilt ide hogre sam.halls· ' 
skikten i stiiderna. Det blev oclcsa alit svarare for kvinnor inom dessa sociala skikt att 
forsorja sig pa egen hand. Ogifta dottrar eller andra kvinnliga slaktingar var inte lmgre r 

en tillgang i bush!llen, de blev i stiillet en borda, och deras mojligheter att f0rs6rja sig 
med nagorlunda stindsm!ssigt arbete var ytterst begransad. De k:unde bli guv:ernanter - : 
om de hade iatt en viss bildning - eller husfOrestindarinnor i battre hus. De kunde tjiina 
ett magert uppeba.lle pa finare bandarbeten. Av sociala skAl k:unde de inte gil till fabri
ker eller ta pigtjilnst, vilket sk:ulle ha degraderat dem till arbetarklassen (Kyle 1987, s 
117). Deras raddning fanns pA tjanstesektom och serviceom.ridet, den infrastruktur som 
byggdes upp i takt med den industrialiserade produktionen. Forutsattningen fOr sAdan 
yrkesutovning var tillgilng till skolor och kurser, som gav en formaliserad, kompetens
givande utbildning, liknande den som mannen fick. Inte heller kvinnor kunde lingre 
klara sig i livet med den traditionella erfarenhetsk:unskap som hemmet gav. Fors6rj
ningsbehovet blev dArfor annu ett argument fOr flick:skolor (ibid, s 118). 

I sam band med "det demokratiska genombrottet" 1919 ( allman rostratt) blev bela skol-' 
v!sendet livligt diskuterat. Mot den klass- och konssegregerade skolorganisationen 
stiillde man nu fram det gamla enhetsskolidealet. Det fanns stor enighet om att man 
maste f:ramja en social utjamning men fortfarande framfOrdes tanken att kvinnomas 
sarskilda uppgifter i hemmet var ett skal for en konsskillnad i undervisningeB. V ad man 
kan konstatera ar att den gamla kvinnoideologin, om i1n i urvattnad form, foitfarande 
paverkade skolbeslut rorande flickor {ibid, s 133). 

Diskussionema in.fOr skolreformen 1927-28 visade att ideema om en sarskild kvinno
bildning hade blivit partipolitiskt fargade. De var mer uttalade inom bondeforbundet 
(centem) och hogem (moderatema) som hade sin sociala :fOrankring pa landsbygden 
respektive de hogre socialgrupperna i1n bland socialdemokrater och liberaler 
(folkpartister) dvs representanter for arbetarklass och stiidemas medelklass. Mest uttalat 
fanns asiktema inom bondeforbundet. Visserligen hade kvinnan vunnit "behorighet i 
allmanna varv till fullli.kstiillighet med mannen" men "samhallet borde inte sarskilt 
uppmuntra eller underlatta utnyttjandet i praktiken av denna behorighet, utan att 
tvartom pa alit soka f:ramja och underlatta den hemverksamhet som ar kvinnans natur
liga uppgift". Hogem sade det n!got mind.re direkt nar den talade om "lika ratt fOr 
flickor som for gossar tilllikvtirdig skolutbildning under lika villkor''. En likvardig 
skolutbildning behover namligen inte betyda samma skolutbildning, ett uttryck som 
daremot anvilndes vid den liberala propositionen. I en utredning om den planerade 
kommunala flick:skolan 1927 formulerades § 1 i stadgeforslaget: 

''Flickskolans uppgift ar att bereda kvinnliga larjungar tilltalle att inhamta 
ett hogre matt av allman medborgerlig bildning med ba.nsyn tagen tiH den 
kvinnliga ungdomens egenart och darvid i storre eller mindre utstrackning 
forbereda larjungarna fOr praktisk verk:samhet, sarskilt inom hemmets om
ride" (Kyle 1987, s 132·133). 

Men i flickskoleutredningen 1946 kom nya signaler. Dar diskuterades utforligt sarun
dervisning kontra samundervisning. Flickskolan hade haft dubbla mal: att fOrbereda for 
bade hem och yrke. Men det borde inte langre vara en uppgift fOr en specialskola. Dels 
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hade kvinnornas hushillsarbete minskat, dels togs bamen alltmer om hand av sam.hallet, 
dels slutligen och viktigast, ansAgs det att mannen hade blivit mer intresserade av och 
kunniga i hemsysslorna. Slutsatsen var att bada konen borde fl undervisning i hemmets 
arbete. Man kan tilUigga att kvinnomas yrkessituation ocksa hade blivit belt fOrandrad 
efter andra varldskriget. Uteslutningsalternativen hem eller yrke hade istAllet blivit hem 
och yrke (ibid, s 133). 

De tidigaste ~diskussionerna i Sverige om samundervisning avslojar att den s k kvinno
ideologin hade markerade sociala grttnser. I folkskolan ifti.gasattes inte att pojkar och 
flickor skulle undervisas tillsammans. Det vackte inte heller namnvart motstand attar
betarkvlinnorna arbetade utanfor hemmet. Men nar det gallde medel- och overklassen 
var matll angelagen att separera konen fnin varandra (ibid, s 134). 

Utbildningsreformer bildades under sextiotalet. 1962 blev den nioiriga skolplik.ten in
ford. Ovanpi det utokade man platsema pi gymnasiet vilket ledde till att aven universi
tetsutbildningen expanderade. Man markte ett stort intresse fOr utbildning och stravade 
efter att tillgodose detta snarast mojligt. 1964 in.fOrdes ett studiefinansieringssystem 
som sku.lle gora det mojligt for alia med genomgangen behorig gymnasieutbildning att 
fl tilltriide till universitetet. Tanken var att fl fler kvinnor att s6ka universitetsutbild
ning. Tidiga:re hade ungdomar varit mer ekonomisk.t beroende av sina fOraldrar och d8. 
var det vanligt att foraldrarna hellre satsade en yrkesutbildning pi sonerna an p8. dott
rama . De senare skulle andi snart gifta sig och stanna hemma ocb skota barn och 
familj, om inte for alltid sa and! under flertalet ar (ibid, s 98). 
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5. FOLKBIBLIOTEKARIEUTBILDNINGEN 

Bibliotekarieyrket raknades vid tiden fOre vart sekel som ett ideellt arbete, och utbild- . 
ningen for detta fanns endast i ringa omfattning. Foreg!ngaren till dagens folkbibliotek 
var sockenbiblioteket P g a dess anknytning till kyrka och skola hade prister och folk- . 
skollarare vid sidan av sitt ordinarie yrke ofta bibliotekariens uppgifter som ett extra 
(oavlonat) arbete. N!gon specifik utbildning fOr bibliotekarier gavs ej vid n!gon av d!
tidens utbildningsinstanser fore ar 1900. Ett prastambete eller en folkskollararexamen 
gav tillracklig behorighet for skotseln av ett sockenbibliotek. I Sverige var den forste 
heltidsanstiillde tjanstemannen vid ett folkbibliotek en representant fOr arbetarbibliote
ken. Typografen Fredrik Nilsson anstalldes 1902 som "helt avlonad bibliotekarie" vid 
Stockholms arbetarbibliotek. Dennes arbetstid var ca 10 timmar per dag, dessutom till- . 
kom ett par timmars sondagsarbete. 

Den aUra tidigaste formen av bibliotekarieutbildning rorekom i form av foredrag och 
folkbildarkurser av anstlilld personal vid folkbibliotek. Detta var under de forsta aren in 
pi 1900-talet. Vid divarande stadsbiblioteket i Goteborg forekom en viss biblio
tek.steknisk skolning och litteraturutbildning for arbete pa folkbibliotek. Ledare var bib
liotekarie. filosofie doktor L W!hlin (Utbildning for bibliotek, arkiv och informatik 
1969's 18). 

Med Valfrid Palmgren och hennes "public library"-anda tillkom folkbibliotek i alit 
storre omfattning i Sverige och i takt med dessa kom sjalva utbildningen av biblioteka
rier alit mer i blickpunkten. Nar det gallde sjalva bibliotekarieyrket uttryckte sig 
Palmgren sa som foljer i sitt fOrslag 1911: 

"Pa en bibliotekarie staller namligen hans arbete stora fordringar pi icke 
blott litteraturkannedom och mangsidiga kunskaper i allmanhet utan afven 
pa hans rent personliga egenskaper. Han maste forst och framst vara 
utrustad med energi och med ett utprilglat ordningssinne, utan hvilka 
egenskaper han icke kan ga i land med att skota biblioteksmaskineriet. 
Han mAste hysa verklig bOjelse for sitt kall, i hvilken kansla. intresse for 
allmanheten och dess strafvanden maste inga som en integrerande 
bestandsdel, och han maste slutligen vara taktfull och vardig i sitt vasen 
och upptradande . 
.. . Af det foregaende torde framg!. att bibliotekariekallet, fattadt sa som sig 
oor, dvs som ett lifskall, kraver ens hela arbetskraft. bela personlighet och 
ingalunda ar en sinekur."(Palmgren 1911, s 99) 

Palmgren var sjalv ansvarig for kommande bibliotekstekniska kurser. Pa uppdrag av 
laroverksstyrelsen gav hon 1908 samt 1910 en 14-dagars kurs i biblioteksteknik fOr 
la.rare och lararinnor vid de allma.nna la.roverken. 1909 ordnades en sexveckors k:urs for 
personal som skulle !gila sig at de "egentliga folkbiblioteken". En mer ordentlig och 
grundlig bibliotekarieutbildning efterlystes dock av Palmgren och efter mycket stravan 
fran hennes sida framlade. man 1912 en proposition dar inrattandet av en statlig till
synsmyndighet, bibliotekskonsulentema,. fOrverkligades. Pa deras axlar Hig huvudan-

·37-



svaret av anordnandet av en bibliotekarieutbildning. Under ett par 8.r pi 191:0-talet 
bolls sex sommarkurser saledes pa olika platser i Sverige (Utbildning for bibliotek, 
arkiv och infonnatik 1969, s 19). Dessa korta kurser motsvarade dock inte det verkliga 
behovet av utbildad bibliotekspersonal ute i landet. 

Biblioteksskolan vid skoloverstyrelsen (SO) borjade sin verksamhet 1926 i Stockholm. 
Fran borjan g~illde det att utbilda den redan heltidsanstallda bibliotekspersonalen (Folk
och skolbibliotek 1949, s 35). Utbildningens langd var fyra manader och 35 deltagare 
antogs till forsta kursen, 29 kvinnor och sex man. For att bli antagen kravde man att 
personen i fiiga skuUe ha" for biblioteksarbete lampad underbyggnad", samt ha gjort 
en tids prak:tik vid ett bibliotek. Deltagarna hade olika bakgrund vad gillde tldigare 
utbildning. Den varierade mellan attaarig flickskola och en filosofie licentiai examen. 
Man hade annu inte mer precist faststallt kravet pa fOrkunskaperna for de antagna. Mil
let blev med tiden att utbilda blivande personal vid stadsbibliotek och andra storre 
folkbibliotek. Utbildningens mnnesomfattning handlade om folkbibliotekens organisa
tioner och dess arbetsmetoder samt svensk och utlandsk skonlitteratur (ibid, s 20). Greta 
Linder diskuterade redan 194 7 om kvinnliga och manliga egenskaper for bibliotekarie-
yrket enligt foljande: · 

I 

"Som inledning till omnatnnandet av nigra mera speciella yrkesfordringar 
skulle mOjligen fiigan om de rnanliga och kvinnliga egenskapernas rela
tiva varde kunna fortjana ett par ord. Att av den starka kvinnliga rekryte
ringen dra den slutsatsen, att yrket skulle passa battre for kvinn?r, a.r gi
vetvis felaktigt. I den mAn speciella manliga och kvinnliga egeriskaper sa
gas kunna spela DAgon roll, komplettera de varandra i detta yrke pa ett 
lyckligt satt. Endast ett par exempel. Aro mannen mera intresserade och 
lampade att bygga ett bus, bar kvinnorna till gengald som regel battre hand 
med inredning och vardagstrevnad. Aro kvinnorna mera belasta nar det 
galler skonJitteraturen, specialiserar sig mannen till gengald ofta pa nAgot 
facko:mrfu:le osv. Hemligheten med den kvinnliga overvikten i yrket bar 
utan tvivel istallet en annan forklaring, namligen den laga lonesattningen 
"(Linder 1947, s 9). 

Under arens lopp skedde forandringar bl a vad utbildningens Umgd betraffar (man fOr
langde den ftin fyra till sju minader) samt fOrkunskapema hos kursdeltagama. 1943 
faststallde SO att den SOkande skulle ha "avlagt akademisk examen eller styrkt sig ha 
motsvarande forutsattningar for deltagande i kursen" (Utbildning for bibliotek, arkiv 
och informatik 1969, s 20). 

SO:s skola mottog med tiden en bel del kritik. Denna gallde bl a aspiranternas forkun
skaper. Eftersom inget specifikt krav stalldes pa deras tidigare biblioteksvana ville man 
forsakra sig om att grundkunskaperna skulle vara desamma for alia. 1953 startade 
Folkbibliotekens korrespondensinstitut, (FK.l), vid Uppsala stadsbibliotek. For att t1 
tilltrade dit maste aspiranten fOrst ha provtjanstgjort vid ett s k elevutbildningsbibliotek 
(lansbibliotek, storre stadsbibliotek) for att pi sa sa.tt erhAlla ett smakprov pA olika typer 
av biblioteksarbete. FKI-kursen innebar teoretisk brevundervisning i sarskilda biblio
teksamnen samtidigt som aspiranten i ftiga gjorde sin praktiska 'ljanstgOring (sex mana-
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der) vid elevutbildningsbiblioteket. For att ta behorighet till SO:s skola kravdes slutli
gen; akademisk examen, provtjanstgoring (en manad) samt FKI-kurs med samtidig 
praktik (sex manader) (Ahlstedt 1990, s 11). 

De deltidsanstAllda bibliotekarierna raknades som en yrkesgrupp for sig sja.lva och ut
bildades till stor del med hja.lp av korrespondenskurser. Dessa startade redan vintem 
1938/39 (som forsok) genom bibliotekskonsulent Greta Linder och centralbihliotekarie 
Gosta Ostling. Kursen inneholl biblioteksskOtsel och omfattades av atta brev vilka rat
tades av kursledningen. Kursen lade fokus pa klassi:fikation, katalogisering samt utla
ning. Denna korrespondensutbildning bedomdes som lyckad och upprepades va.Ije ar 
fram till 1955 dd FKl tog over utbildningen. Den utokades harmed till tolv brev som 
bl a behandlade klassifikation, katalogisering och bokinkop. Ett diverse antal 
sommarkurser som SO ansvarade fOr bar ocksa f6rekommit. Dessa va.nde sig fra.mst till 
den personal som hade biblioteksarbetet som bisyssla Efterhand lades a.ven praktik
tja.nsgoring om tva veckor till dessa sommarkurser (Utbildning fOr bibliotek, arkiv och 
informatik 1969, s 25). 

Kritiken mot SO rorde a.ven utbildningens a.mnesomfattningen som man menade ej 
motsvarade arbetsuppgifterna (katalogisering, bibliografier m .m) pi ett stOrry folkbibli
otek. Den sag inte heller till att utbilda tillrackligt minga bibliotekarier for barn- och 
ungdomsbiblioteksverksamheten. 1946 lade Stockholms stads biblioteksnamnd fram 
ett forslag om en intern biblioteksutbildning vid dess stadsbibliotek. 1948 tillkom sale
des Stockholms stadsbiblioteks biblioteksskola (SSB). Initiativtagare var stadsbibliote
karien Knut Knutsson (Ahlstedt 1990, s 2-3). 

Utbildningen pa SSB:s skola erbjOd deltagarna mojlighet till tva examina; biblioteks
assistentexamen samt bibliotekarieexamen. Dessa tva byggde pa varandra o~h for till
tra.de till biblioteksassistentexamen kravdes studentexamen och praktik vid SSB under 
17 veckor (s k elevutbildning). For att erhdlla sin assistentexamen tillkom forutom 
genomg!ngen teoretisk undervisning, tolv manaders bibliotekstjanst. For tilltra.de till 
bibliotekarieutbildningen ktilvdes studentexamen och genomgdngen biblioteksassis
tentutbildning (Folk- och skolbibliotek 1949, s 38). Med tiden kom biblioteksassistent
utbildningen att bli enhetskompetens for personalen p! SSB. Ingen av deltagarna som 
pabOrjade bibliotekarieutbildningen fullfoljde den Den storsta orsaken till detta var att 
alia deltagama var heltidsanstAllda vid SSB och av tidsskAl valde att noja sig med den 
lagre examen Vid den bar tiden fanns det dessutom goda ansta.llningsmojligheter fOr 
biblioteksassistenter, vilket formodligen gjorde att ytterligare studier for den hogre 
tja.nsten inte synes dem lockande (Ahlstedt 1990, s 36). 
SSB:s biblioteksskola existerade till 1977 di verksamheten avvecklades sa sm!ningom 
till fOljd av den utredning som utfOrdes 1969 dar forslaget om en bibliotekshogskola 
lades fram. 

Fram till1972 dd Bibliotekshogskolan i Bods startade sin bibliotekarieutbildning hade 
man under manga !r planerat att ordna en skola da.r utbildningen hade riksgiltighet De 
som var utbildade vid SSB:s skola kunde efter utbildningen endast soka utannonserade 
tjanster vid SSB, ej i ovriga landet. Till skillnad mot SSB:s skola avs!g man aven att 
lagga storre vik:t vid akademiska studier vid rekryteringen till bibliotekarieutbildningen. 
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Amneskompetens, varierad sada14 efterst:ravades for olika arbetsollliiden (ibid, s 43-
46). 

Utbildningen vid Bibliotekshogskolan hade sin grund i utbildningsfOrslaget fran 1969, 
SOU 1969:3 7, dar man ville skapa en gemensam utbildningsvitg for tjiinster inom olika 
biblioteksomraden. Utbildningen skulle i ett grundlaggande stadium vara lika for de 
skilda ornradena men de antagna skulle i utbildningens senare stadium f1 mojligheten 
att valja inriktning. Tidigare universitetsstudier skulle ge tilltrade till bibliotekarieut
bildningen, men aven annan studiebakgrund skulle komma att godkannas. Vad dessa 
akademiska forkunskaper betrn:ffade efterstravade man ingen speci:fik amnesinriktning 
utan ville ge de antagna en chans att sjalva tl vD.lja vilket onuide man ville fok:usera 
sina studier pa (Utbildning fOr bibliotek, arkiv och informatik 1969, s 104 ). 

Den nya bibliotekarieutbildningen vid BHS sag ut som roljer: 

* Behorig till utbildningen var den som tidigare hade rorkunskaper i form av akade
miska studier, 80p, eller likvardig utbildning. Aven personer med minst tvA ars yrkeser
farenhet fn1n biblioteksomradet eller narliggande om:rAden tick tilltrade till biblioteka
rieutbildningen. Hela utbildningen var tvAarig. Den innefattade aven praktik om tio 
veckor (Utbildning vid Bibliotekshogskolan i Bods: fOrslag fnin oversynsgruppen 
1977, s 7). 

5.1 FACKFORENINGEN- SFF OCH SEDERMERA DIK 

Enligt SOU1949:28 hade lonelaget for den heltid.sanstlillda bibliotekspersonalen lange 
legat orimligt lagt. Orsakerna till detta fanns att soka pA flera olika hAll. Den praktiskt 
taget oavlonade insatsen av folkbiblioteksarbetets pionjarer bidrog till att skapa den 
uppfattningen att bibliotek.sarbetet kunde ersattas med obetydliga arvoden, aven sedan 
det anrortrotts at fackutbildad personal med heltidsanstallning. Den tidigare starkt fram
tradande tendensen att underbetala kvinnlig arbetskraft kom ocksa att paverka biblio
tekslonema eftersom en sa stor del av folkbibliotekarieklren utgiordes av kvinnor. 
Slutligen bar sammanblandningen av arbetsuppgifterna vid biblioteken kommit att i det 
allmanna medvetandet overdimensionera det rent rutin.m.assiga expeditionsarbetet 
(Folk- och skolbibliotek, s 39). 

Svenska Folkbibliotekarieforbundet (SFF) bildades vid SAB:s arsmote i Eskilstuna 
1938). Matsa.ttningen skulle vara 

• att verka for battre ekonomiska villkor fOr bibliotekens tjansteman 
• att gora propaganda fOr yrket genom tidnings- och tidskriftsartiklar, broschyrer och 
fOredrag 
- att hilda en central for elev- och vikariatsanst:allningar 
- att verka for att f1 benamningen bibliotekarie antagen som ren Yfkestitel (Ridback 
1986, s 71). 



Lonefnigoma har varit och ru- standigt aktuella. Medan SFF hllvdade likalonsprincipen, 
ville en del kommuner heist anstalla kvinnlig arbetskraft, som kunde "erb!llas fOr avse
vart Higre Ion" (ibid, s 72). 

SFF var fn1n bOrjan anslutet till Tjanstemannens Centralorganisation (TCO) via Sveri
ges Kommunal Tjanstemanna Forbund (SKTF) men fr o m 1952 overgick man tilll Sve
riges Akademikers Central Organisation (SACO som hade bildats 1947) bl a dru-for att · 
alla storre akademikergrupper redan fanns dru- (ibid, s 7 4 ). 

TvA stora arbetsmarknadskonflikter intrtifade 1957 och 1971. Konflikten 1957 fe.i,rde 
med sig att kommunala tjansteman som saknade strejkrttt sade upp sina anstiUlningar 
och samtidigt som det n\dde en stor brist pi bibliotekarier. Vid Dicksonska biblioteket i 
Goteborg och dess :filialer lamnade 47 bibliotekarier sina platser och i Umea :sade alia 
bibliotekarier upp sig. Huvudfrigoma var bl a loner och differentiering av assistent
tjanstema (ibid, s 75). 

De kommunalt anstiUlda tick strejkratt 1965 men konflikten som intraffade 1971 
"kyldes ned" genom att riksdagen den 1113 samma ar, godkande en lag om tja.nsteplikt,, 
en tvAngslag som fOrbjod strid.sitgru-der over hela arbetsmarknaden. Pa en punkt tillgo
dosags SFF:s krav- titeln biblioteksassistent kunde bytas ut mot bibliotekarie (ibid, s 
75-76). 

SFF drev ocksa utbildningsfnigor. I manga ar verkade man fOr att elever vid Statens 
bibhoteksskola i Stockholm (1926-72) skulle likstallas med andra studenter och ra till
gang till studielan med statlig kreditgaranti. Detta skedde dock forst 1963 (ibid, s 78). 

Ett annat av SFF:s opinionsbildande arbete var att verka fOr inrattandet av fler bibliote
karietjanster for att bibliotekens resurser skulle utnyttjas fullt ut. Man ville ocksa !a till 
stand fortbildningskurser for de redan verksamma bibliotekarierna med mojlighet att 
deltaga i dessa med tjanstledighet samt bibeb!llen Ion (ibid, s 79-80). · 

1972 intrtid.de SFF i DIK- dokumentation, information, kultur. En viktig faktor tiU 
samgaendet med DIK var att storre kraft behovdes for att kunna havda sig i fn\gor som 
rorde utbildning, arbetsmarknad och arbetsmiljo (ibid, s 83). 

Medlemsutvecklingen har sett ut sa hit: 

1940 
1950 
1970 
1980 

143 
430 

1203 
2 975 

Information fn1n foreningen har fnin bOrjan bestAtt av ett annonsblad om lediga tjanster. 
1945 borjade mange ut Meddelanden fn\n Svenska FolkbibliotekariefOreningen. Under 
nAgra ar i slutet av 60- och bOrjan av 70-talet hette bladet SFF-meddelanden. 1974 bytte 
man iter namn till Bibliofack. Genom samgaendet med DIK-fOrbundet bOrjade man ge 
ut en gemensam tidskrift, DIK-forum fnin 1984 (ibid, s 82-83). 
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6. Ul'lDERSOKNINGEN 

Vart syfte med undersokningen har varit att i tre olika stlider titta pa biblioteksanstallda. 
Stadema i frAga skulle varken ha likartad befolkningsmangd eller naringsliv. Dock var 
kravet att bibiioteket skulle ha benamningen /iinsbibliotek Vi har enbart unders()kt an
stiillda VJid h4vudbiblioteken och jamrort titlar, Ion och kon. De Artal vi bar valt ar 1938, 
1958 och 1978. Med tanke pa k:vinnodominansen inom folkbibliotekarieyrket viii vi se 
hur denna utveckling sett ut i de olika staderna. 

6.1 ME~TOD OCB ARBETSSATT- UPPSALA 
I 

Na.r det gdllet bakgrundsmaterialet till stadshistoriken bar generellt bemttande litteratur 
om Uppsala Jnvants. For bibliotekshistoriken har tva minnesskrifter anvants, en fdn 50~ 
arsjubileet odh en som har givits ut i samband med invigningen av den nya biblioteks
byggnaden, sknt en bok om kulturinstitutioner i Uppsala. 

I 

Material,et om de anstallda och deras loner fanns hos Stadsarkivet i Uppsala. 
FOr aret 1938 fanns uppgifter om bade Ion och titellatt tillgangliga i kommunens stads
fullmdktigenyck. Nar det gdller h 1958 tick uppgiftema hamtas ur tva olika kallor. 
Dels ur stadsfullmaktigetryck (titlar pa de ansta.llda) och dels lOneuppgifter f:rin arkive
rade lonekort. For bada dessa ar gdller att loneuppgifterna vi hamtat varit arslOner 
(brutto ). For 1978 ars del bar titlarna hamtats ur kommunfullmdktigetryck och lone
uppgifter harntats ur lonelistor fOr deeember manad 1978. Dessa manadsloner bar mul
tiplicerats med tolv for att ta fra.m en arslon. 

6.1.1 UPPSALA-ffiSTORIK 

I borjan av det nya seklet var Uppsala en stad som pmglades av en industri i utveckling 
och en stor bostadsbrist. Antalet manniskor hade under aren 1851 till 1900 tredubblats -
vilket innebar att man var uppe i ca 22 300 personer. Storsta delen av folkokningen be
rodde pa inflYttnmg. Man sOkte sig till industrierna i Uppsala eftersom jordbruket p8. 
landsbygden inte langre kunde fOda alia. Vid denna tid bodde majoriteten av svenska 
folket pA landsbygden och befolkningen vaxte oerhort snabbt. 

Mellan sekelskiftet och andra varldskriget okade folkmangden i Uppsala i ganska be
skedlig takt. Men artiondet darefter vaxte staden betydligt. Inkorporeringama, se nedan, 
gjorde att befolkningskurvan tog stora kliv uppat. Bestallningar till rorsvaret gynnade 
Uppsalas industrier, sarskilt verkstads- och konfektionsindustrin. Nar sedan industrido
den drabbade Uppsala fdn 1960-talet och framat innebar det inte nigon tillbaka.g3:ng 
for Uppsala befolkningsmassigt - tvmom. Statens och stadens ataganden okade nimli
gen i det nya :valfltrdssamh1\llet som nu vaxte fram. Det krivdes mycket personal inom 
biilso- och sjUkvard, barn- och aidreomsorg, undervisning mm. I Uppsala expanderade 
den o:ffentliga rorvaltningen sarskilt mycket under 1960- och 1970-talen. Universitetet 
vaxte under 60-talet med en rekordstor tillstromning av studenter. Till Uppsala utlokali
serades flera Statliga verk som Statens livsmedelsverk, Sveriges geologiska unders6k-
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ning och Socialstyrelsens lakemedelsavdelning. Lantbruksuniversitetet tillfordes. veteri~ 
narmedicinsk och skoglig verksamhet. Pa 1970-talet blev Uppsala Sveriges fjarde stad 
samt fjarde kommun och innehar fortfarande den stallningen. 

Antal invanare i Uppsala stad/ kommun 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

22300 
25620 
28041 
30292 
37657 
61539 
76171 
104 290 
145 032 

Nar folkokningen i Uppsala blev snabbare kravdes storre utrymmen for bostader mm. 
Samtidigt utvecklades intilliggande kommuner alltmer till fororter till Uppsala. Ar 1947 
inkorporerades darfor Bond.kyrko och Gamla Uppsala kommuner. Tjugo ar senare 
sammanslogs Vaksala och Sodra Hagunda kommuner med Uppsala stad. 

Till slut bildades Uppsala storkommun 1971 genom att Almunge, Bjorklinge, Balinge,; 
Norra Hagunda, Knivsta och Vattholma kommuner samt en storre del av Knutby kom
mun slogs ihop med Uppsala. 1974lades sa den sista biten till den nuvarande kommu
nen genom att ett olll1ide som motsvarade den gamla primarkommunen Rasbo fordes 
hit. Jamfort med 1946 hade kommunens yta blivit 125 gAnger storre. Invanarantalet i 
kommunen okade fran 47 000 till136 000 personer. 

De industrier som sakta och forsiktigt kommit igang i Uppsala under 1800~talets sista ; 
decennier vaxte sig storre och okade i antal under sekelskiftet. Antalet fabriker var ar . 
1890 23 st men ar 1910 fanns det bela 93 fabriker. I bOijan av 1900-talet var Larssons 
skofabrik (Hasten), Nymans verkstilder och Upsala-Ekeby de storsta industrierna med 
vardera ungefii.r 200 anstallda. For ovrigt fanns alla industrigrenar representerade i sta
den. Produktionen var inriktad pa en lokal marknad, nagon verklig exportind.ustri fanns 
inte. Det drojde till omkring 1920 innan Uppsala blev en riktig industristad. Under 
1950-talet bOijade industrins betydelse i Uppsala att minska och sedan dess har ned
laggningama duggat tatt. Arbete har istlillet beretts uppsalaboma inom den offentJiga · 
sektom som idag svarar fOr knappt 50% av den totala sysselsa.ttningen. Riksgenomsnit
tet ar 35%. 

Den industri som nu finns i Uppsala har indrat karakUi.r. Tillverkningsin~ har 
minskat och istallet har ~n k:unskapsindustri med en intemationell inriktning skapats. 
Har har forskningen vid Uppsalas bad.a universitet stor betydelse. Mlnga fOretag baserar 
sin verksamhet pa samarbete med forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lant
bruksuniversitet (Harnesk och Oscarsson 1995, s 144,145,187,188). 
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6.1.2 UPPSALA-BffiLIOTEKSIDSTORIK 

Det tidigaste lanebiblioteket inrattades ar 1774 av bokhandlaren Magnus Swedius, men 
det skulle droja ytterligare nittio ar innan ett sockenbibliotek uppmttades. Detta var 
framst tack vare ett beslut av Uppsala Skarpskytteforening att fOr andamalet Overlamna 
sin boksamling pa 352 band frAn sitt bibliotek som tillkommit 1861 (SOderberg 1984, s 
10). 

1864 inrattades det fOrsta biblioteket av folkbibliotekskarakt.ar i Uppsala men det var 
med 1905 ars riksdagsbeslut om statsbidrag till forenings-, kommun- och skolbibliotek 
(75 kr/ar) i ryggen som man 1906 bildade Uppsala stads folkbibliotek och lasestuga 
med egen styrelse, bibliotekarie och lokal pa Kungsangsgatan 29 (Winnark 1987, s 60). 
Aren 1864-1880 lydde biblioteket under skolradet. Ar 1880 ansag sig skolradet inte 
langre ha anledning att befatta sig med biblioteket, varefter stadsfullmaktige i december 
1880 uppdrog at Tekniska skolans styrelse att overta varden av biblioteket. Samtidigt 
anvisade fullmaktige 150 kronor av hundskattemedel vartilllades 100 kronor av 
"stadens medel" (Hamesk 1956, s 5). 

Aren 1882-85 anslog staden arligen 250 kronor till biblioteket, varav 100 kronor ut
gjorde hundskattemedel. Vid sammantrade i oktober 1885 beslot fullmaktige, att sta
dens bidrag till sin helhet darefter skulle tas fran hundskattemedlen. Detta anslag av 
hundskattemedel utgick sedan ofOrandrat tom ar 1914; under 1915-19, de sista iren 
hundskattemedel beviljades biblioteket, hojdes beloppet till 500 kronor (ibid, s 5). 

Den fOrste bibliotekarien, fil stud Seth Rosen, utsags 1905 av kommitten "fOr uppr!t
tande av en lasestuga i Uppsala" att borja den 15 januari 1906. Hans Ion var- aven med 
hansyn till davarande penningvarde - ej sarskilt hog, namligen 400 kronor om aret jamte 
fri bostad, vedbrand och gas (ibid, s 6). Forst under andra balften av 1920-talet tjanst
gjorde tva bibliotekarier Gustaf Holmgren och - som den forste heltidsanstallde - GOsta 
Ostling (SOderberg 1984, s 29). En for bibliotekets fortsatta utveckling betydelsefull 
handelse intraffade ar 1925, da styrelsen for Upsala Bayerska Bryggeri AB till minne av 
sin sextioariga tillvaro donerade ett belopp av 25 000 kronor till biblioteket (Hamesk 
1956, s 8). 

Bibliotekets hestand uppgick vid 1929 ars bOrjan till 7 255 band. Harrill kom under 
sommaren 1929 en deposition fran ABF:s Uppsalaavdelning om 1 640 band. Annu en 
handelse under 1929 av stor betydelse tor bibliotekets utveckling var att riksdagen god
kande grundema tor en den 24 januari 1930 uttardad kungorelse angaende statens un
derstOdjande av folkbiblioteksvasendet. Nu mojliggjordes statsbidrag av en belt annan 
storleksordning an tidigare. For folkbiblioteksvasendet i en och samma kommun kunde 
harefter utga statsbidrag med hOgst 10 000 kronor, varav det kommunala biblioteket 
under vissa villkor hade tonnansratt till 7 000 kronor (ibid, s 9). Biblioteket lag p! 
Kungsangsgatan 29 fram tilll916 da man tick stOrre och battre lokaler i Fyrishall i 
kvarteret Lindormen (nuvarande Ungdomens Hus ). De lokalerha byggdes om och ut
okades 1928. Under hela 30-talet planerades, det sedan tor ett nytt huvudbibliotek och 
1941 invigdes det pa Ostra Agatan 19 (Wirmark 1987, s 60). 



Den plan till det svenska folkbiblioteksvasendets omorganisation, som antogs av 1929 
ars riksdag, forutsatte bl a att ett kommunalt bibliotek i varje Ian (utom i Ian med 
landsbibliotek) skulle ata sig att fungera som centralbibliotek inom lanet med huvud
uppgift att understodja de lokala bibliotekens verksamhet genom utlarung av studielitte
ratur, genom utsandande av vandringsbibliotek och genom biblioteksteknisk vagled
ning. Enligt den ursprungliga planen skulle, med borjan ar 1930, arligen tva nya cent
ralbibliotek inrattas, men av statsfinansiella skal kom det att droja anda tillar 1954, 
innan organisationen var fullt utbyggd (Hamesk 1956, s 21 ). 

Denna nya bibliotekstyp visade sig snart bli av storsta betydelse fbr folkbiblioteksva
sendet och bildningsverksamheten overhuwdtaget i de lan, dar de inrattades.1 Det drojde 
inte heller lange, innan onskemal framkom om att Uppsala stadsbibliotek skulle fungera 
som centralbibliotek fbr Janet. Sa.Iunda inkom Upplands kulturnamnd ar 1936 till stads
fullmak:tige med ett forslag harom. Det visade sig dock snart att bibliotekets lokalfiiga 
maste Ia en tillfredsstallande losning, innan onskemalet pi allvar kunde bealctas, n;lgot 
som ocksa framholls av biblioteksstyrelsen i dess remissyttrande over kultumamndens 
skrivelse. Sedan byggnadsfiigan avgjorts, gjordes fran biblioteksstyrelsens sida under 
de forsta hen av 1940-talet atskilliga framstotar i arendet och 1945 avgjordes ftagan i 
och med att stadsbiblioteket den 12 januari tilldelades uppgiften att fungera som cent
ralbibliotek tor Uppsala Ian (ibid, s 21). 

Personalorganisationen 

Efter omorganisationen ar 1929 bestod bibliotekspersonalen av stadsbibliotekarie och 
assistent, bada arvodesanstallda. From ar 1931 blev stadsbibliotekariebefattningen 
uppford pa ordinarie stat, medan assistentbefattningen blev ordinarie forst fr o m ar 
1934. Under bela 30-talet skedde ingen utokning av antalet fast anstallda tjansteman. 
Vid sidan av stadsbibliotekarien och assistenten skottes biblioteksarbetet av frivilliga 
arbetskrafter, dvs aspiranter, som icke uppbar nagot som heist arvode, och av biblio
teksbitraden, vilkas arvoden var sa laga att de snarast hade karaktiiren av gratifikationer 
(Harnesk 1956, s 28). 

Aven efter den nya biblioteksbyggnadens tillkomst 1941 gick det langsamt med 
inrattandet av kvalificerade bibliotekarietjanster och mera rutinbetonade arbetsuppgifter 
anfortroddes at timanstallda och at aspiranter till statens biblioteksskola - under 'aren 
1930-1955 tillhorde 210 av de tjanstgOrande sistntmnda kategori (SOderberg 1984, s 
30). 

Allteftersom Uppsala vaxte Okade ocksa behovet av ytterligare bibliotek i t!ommunen. 
Den forsta filialen kom ti111947 i Gamla Uppsala och den senaste i Gottsunl:la 1976. 
Daremellan bar det byggts upp storre bibliotek i Eriksberg, Branting, Tunaberg, Granby, 
Heidenstam och Knivsta. Mindre bibliotek bar tillkommit i Almunge, Bjorldinge, 
Brunna, Balinge, Borje, Gunsta, Givsta, Husby-Unghundra, Ja.rlasa, Knutby, Lanna, 
Skuttunge, Skyttorp, Storvreta, Tensta och Vattholma I Savja saknas annu ett planerat 
bibliotek (Wirmark 1987, s 60). 
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1966 ti~lkom Dag Hammarskjl>ldsbiblioteket till minne av Dag Hammarskj<Jlds 
livsgruning. Det iir ett specialbib1iotek for bOcker och annat material om internationeiia 
fragor och samtidigt ett officiellt s k depositionsbibliotek fOr FN-dokument (ibid, s 60). 

Lokalerna pa Ostra Agatan blev till slut alldeles fOr tranga och 1973 flyttade huvudbib
liotekets barnavdelning tilllokaler i Gamla Gillet (ibid, s 60). 1973 togs oclcsA ett beslut 
att ett ilytt huvudbibliotek skulle uppforas i kvarteret Sandbacken. FOrst i maj 1978 
bOJjade man planera och i slutet av 1986 flyttade stadsbibliotekets huvudbibliotek in 
(ibid, sl3,14,60). 

6.1.3 RESULTAT 
ANSTALLDA VID UPPSALA STADSBmLIOTEK 

Vi har enbart tagit med personer som erhallit lon under dessa ar, dvs inte s8.dan personal 
som varit anstalld men tjanstledig. Dessutom bar vi i undersOkningen endast medtagit 
personal som har varit anstalld vid huvudbiblioteket. 

1938 
BEFATTNING 

Bibliotekarie 
Assistent 

KON 

Man 
Man 

ARsLON (BRUTIO) 

6600 
4100 

Extra bitraden.eller elever bar under olik:a tider av !ret varit fem man och sex kvinnor. 
Uppgifter tagna ur Uppsala stadsfullmaktige tryck 1939 serie C 15L stadsbibliotek s190 
och Berlittelse Over Uppsala stadsbiblioteks verksamhet ir 1938. 

1958 
BEFATINING KON 
StadsbibXiotekarie/central- Man 
bibliotekarie 
Andre bibliotekarie Kvinna 
FOrste centralbiblioteks- Man 
assistent 
F<>rste biblioteksassistent Man , Kvinna 
" Kvinna 

Centralbiblioteksassistent K vinna 
Biblioteksassistent K vinna 
" Kvinna 

Extra biblioteksassistenter K vinna 
-"- (112-tid) Kvinna 

2 from l/4(mellan 1/1-31/3, extra biblioteksassistent) 
3 from 1/4 · 

4 1/1-3115, 1/9-31112 
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ARsLON (BRUTIO) 
29952 

20160 
19044 

18 528 
18 012 
16392 
16392 
14 364 
13 5602 

13 5603 

4 710:784 



BEFATTNlNG 
Kanslibitrade 
Kontorsbitrade 

KON 
Kvinna 
Kvinna 

" Kvinna 
Skrivbitrade K vinna 
Biblioteksbitrade ( 112-tid) K vinna 
-"- (112-tid) Kvinna 
-"- (1/2-tid) Kvinna 
Vaktmastare Man 
Garderobia.r K vinna 
" Kvinna 

ARSLON (BRUTTO) 
9 852 
9 3485 

8 8806 

84247 

4926 
5 681.60 
3 449:88 
12 804 
3684 
1598:62 

Arvodes- och timtjanstgorande samt elever under olika tider av aret: sju man och trettio

fem kvinnor. 
Uppgifter tagna ur Uppsala stadsfullmaktige tryck 1959 serie C s 331-332 och Uppsala 
stad dratselkammaren G XVIll B:35-38, lonekontoret. 

1978 
BEFATTNING 
Lansbibliotekarie/ 

KON 

bibliotekschef Kvinna 
Bitradande bibliotekschef Kvinna 
Forste bibliotekarie Kvinna 
" Man 
" Kvinna 
" Kvinna 

Kvinna 
" Kvinna 

F orste bibliotekarie( 112-tid)K vinna 
-"- (1/2-tid) Kvinna 
Bibliotekarie K vinna 
" 
" 

Bibliotekarie( 1 /2-tid) 
-"-( 1/2-tid) 
-" -(1/2-tid) 
_,-( 112-tid) 
Kamrersassistent 
K.anslist , 
, 

5 tom 30/4 

Kvinna 
Man 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 

6 from 1/7, skrivbitriide mellan 1/1-30/6 
7 from 1/8 
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ARsLON (BRUTTO) 

116 172 
87492 
76176 
69912 
69912 
76176 
68460 
71388 
34956 
34236 
67068 
67068 
67068 
64452 
33 540 
33 540 
30984 
33 540 
61956 
54288 
54288 
50 556 



BEFATTNING KON ARsLON (BRUTTO) 

Kanslist Kvinna 54288 
" Kvinna 55 224 
" Kvinna 51468 
" Kvinna 49596 
" Kvinna 53 340 

" Kvinna 56172 
" Kvinna 53 340 
" Kvinna 52416 

Kanslist( 1/2-tid) Kvinna 27 612 
Kontorist Kvinna 48768 
" Kvinna 49 596 
" Kvinna 41544 
" Kvinna 49 596 
" Kvinna 46 896 , 

Kvinna 42696 
" Kvinna 51468 
" Kvinna 52 416 
" Kvinna 46896 
, 

Kvinna 49 596 
Kontorist( 112-tid) Kvinna 19 812 
-" -(112-rid) Man 23 448 
-" -( 1 /2-tid) Man 24384 
-" -( 112-tid) Kvinna 26208 
-"-( 1/2-tid) Kvinna 26676 
-"-(112-tid) Kvinna 26 676 
-" -(1/2-tid) Kvinna 24 804 
-" -( 112-tid) Kvinna 26208 
-" -(112-tid) Kvinna 24804 
-" -( 1/2-tid) Kvinna 26208 
-"-( 1/2-tid) Kvinna 26676 
-"-( 112-tid) Kvinna 26676 
Vaktmastare Man 53 340 
, Man 52416 

v aktmastare( 112-tid) Man 23448 
-" -(112-tid) Man 26676 
Garderobsvakt(O, 75%) Kvinna 37200 
-"-(0,75%) Kvinna 38604 

Uppgifter tagna ur Uppsala kom:munful1mAktiges tryck 1979 serie C m 20 s 7-8 och 
Uppsala kommun, centrala lonesektionen, avloningslistor december 1978, G 1:105. 
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6.1.4 OPPETTIDER UPPSALA STADSBffiLIOTEK 

1938 
Utlaningssal och laserum: 
Januari- maj, september- december 
Juni - augusti 
Pask-, pingst-, midsommar-, jul- och 
nyarsafton holls biblioteket stiingt. 
Lasestugan vid Kungsangsgatan har hMlits tillganglig: 
vardagar ldockan 12.30-21 
sOndagar klockan 10-21 

vardagar klockan 13-20.30 
vardagar klockan 14-19.30 

Uppgifter tagna ur Uppsala stadsfullma.ktige tryck 1939 serie C nr 7 s 345-346. 

1958 
Vuxenavdelningen: 
Januari -maj, september- december 
Juni- augusti 
Barnavdelningen: 
Januari-maj, september-december 
Juni-augusti 

ma-fre 12-21, lo 11-18 
ma-fre 12-19, lo 11-15 

ma-fre 15-20, lo 14-18 
ma-fre 17-19, lo 13-15 

Uppgifter tagna ur Uppsala stadsfullmaktige tr)rck 1959 serie C nr 8 s 333. 

1978 
Avdelningen for vuxna: 
A vdelningen fOr barn- och ungdom: 

ma-fre 11-20, lo 11-17 
ma-fre 11-20, lo 11-17 

Under sommarmanaderna har det varit vissa inskrankningar i bibliotekets oppethal
lande. Nar det galler barn- och ungdomsavdelningen har den aven varit oppen under 21 
sondagar och di med tre timmar per dag. 

Uppgifter tagna ur Uppsala kommunfullmaktiges tryck 1979 serie C nr 20 s 37 och bro
schyr over Uppsala stadsbiblioteks oppettider, 1978-01. 

6.1.5 SAMMANFATTNING- UPPSALA 

1938 bestod stadsbibliotekets personal av tva man. En bibliotekarie och en assistent. 
Detta ger inte en heltackande bild av bibliotekspersonalen eftersom man aven hade till
fiUlig arbetskraft utover dessa som aspiranter och biblioteksbitniden. 

Tjugo 8.r senare hade personalen utokats till tjugoen stycken, alia personalkategorier 
inraknade. Fyra man och sjutton kvinnor eller 19% man och 81% kvinnor. Tillitggas kan 
att av dessa arbetade fyra deltid (kvinnor). 1946 hade biblioteket blivit centralbibliotek 
och danned fltt utokade uppgifter. Om man ser pa titlarna fOr personalen 1958 ar de 
tolv, fOrdelade pa tjugoen personer. Stadsbibliotekarien och vaktmlstaren var man. Vi 
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kan har se att de vanliga yrkesrollerna for den har tiden stammer for man respektive 
kvinnor. 

Nar det galler 1978 har antalet anstlillda utOkats till femtionio personer, varav 8tta man 
och femtioen. kvinnor. Detta ger i procenttal siffrorna 14% man och 86% kvinnor, dar~ 
med har antalet man ytterligare minskat. Numera innehades dock chefsposten av en 
kvinna. Vaktmastama (fyra till antalet) var fortfarande alla man. Deltidsarbetande under 
detta ar var tva 1 :e bibliotekarier (kvinnor), fyra bibliotekarier (kvinnor), en kanslist 
(kvinna ), tva manliga kontorister och tio kvinnliga kontorister. Tva av vaktmastama 
hade av1en dessa deltid. 

Har nedan redovisas uppdelningen mellan de olika personalkategorierna bibliotekari~ 
personal ~personal), kontorspersonal (k-personal) och ovrig personal ( o-personal) 
samt fOrdelningen mellan man/kvinnor och heltid/deltid: 

1938: b-personal k-personal 0-personal 

2 1m (heltid) 1m (heltid) 0 
(50%) (50%) 

1958: 

21 7 kv (heltid) 4 kv (heltid) 2 kv (heltid) 
1 kv (del tid) 3 kv ( deltid) 1m (heltid) 
3m (heltid) 
(52%) (34%) (14%) 

1978: 

59 10 kv (heltid) 22 kv (heltid) 2 kv ( deltid) 
6 kv ( deltid) 11 kv ( deltid) 2m (heltid) 
2m (heltid) 2m (deltid) 2m (deltid) 
(31%) (59%) (10%) 

Oppettiderna kommenteras i kapitel 7. 

6.2 METOD OCH ARBETSSATT • JONKOPING 

Stadshistoriken har belt och ballet hamtats ur en skrift utgiven av JOnkOpings kommun i 
sam band med stadens 700-irs jubileum. Bibliotekshistoriken kommer fran en arsbok 
vid 60-ars firandet av JOnk:Opings stadsbibliotek samt en skrift om Axel Fredrik 
LindstrOms donation. 

Materialet angaende anstiilld personal och deras lOner fanns p8. stadsarkivet i 
JOnkOping. 
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Uppgifter fran 1938 bar hamtats ur inkomst- och utgiftsstat 1936-1940. Lonet;na vi tart · 
fram kommer fran det budgetforslag man hade for 1938. Vi har dock ingen anledning 
art tvivla pa art uppgiftema senare andrats. Titlama kommer ocksa harifran. 1958 ars 
loner och titlar fanns art hamta ur utgifts- och inkomststat faststiilld oktober 1957. Nar 
det galler 1978 ars uppgifter hamtades de ur lonelistor fOr december manad 1978. Dessa 
manadsloner har multiplicerats med tolv for art ta fram arsloner (brutto ). Personalens 
titlar ar hamtade ur stadsbibliotekets verksamhetsberartelse fOr ar 1978. 

6.2.1 JONKOPING-IDSTORIK 

Ar 1900 var folkmangden 23 143, vilket betydde landets artonde stad i storlek. Syssel
sattningen dominerades vid sekelskiftet av industri och hantverk. Antalet indl}strifOretag 
uppgick till 53 (Jonkoping i 700-arigt perspektiv 1984, s 13). 

Inom industrin fanns ar 1920 93 foretag. De framsta foretagen under 1920-talet var 
Jonkopings tandsticksfabriker, Munksj6 pappersbruk, Jonk6pings Mekaniska Werkstad, 
Sahlstromska textilfabrikema, Lindells vagfabrik, LOfqvists skomanufaktur samt 
Jonkopings snickerifabrik (ibid, s 13). · -

Fran 1860-talet och fram till Kreugerkraschen vid 1930-talets borjan var tandsticksin
dustrin den storsta arbetsgivaren i staden. Antalet sysselsatta inom tandsticksindustrin 
sjonk till halften fran 1930 till 1935. De industrigrenar som darefter tog over viktiga 
roller i naringslivet var metall- och verkstadsindustrin samt pappersindustrin (ibidl, s 
13). 

Ar 1910 inforlivades Ljungarums sockenkommun med Jonkopings stad. Detta gav 
upphov till ert befolkningstillskort pa ungefar 1 900 personer (ibid, s 13). Under 1930-
talet intraffade ert inflyttningsoverskort samtidigt som fodelsetalen nadde ett bortenlage. 
Befolkningsokningen under 1930-talet berodde saledes huvudsakligen pa den stora in
flyttningen till staden. Under 1940-talet skedde i Jonkoping i likhet med ovriga landet 
en tillfiillig hojning av fodelsetalen. En atergang i fOdelsetalen foljde under 1950-talet 
och ert nytt bortenlage naddes under 1960-talet (ibid, s 13). Under 1950-talet fortsarter 
befolkningen art oka p g a inflyttning samt inkorporering av Jarstorp och Hovslart till 
Jonkopings stad (ibid, s 13). 

Antal invanare i Jonkooings stadl kommun 

1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

23143 
26969 
29284 
30918 
73 286 
87696 
95 927 
107 768 
107 561 
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Den allrnanna utvecklingen under 1960- och 70-talen med en va:xande offentlig sektor, 
framfOr alit inom kommun och landsting, gav Jonkoping ett betydande tillskott av ar
betstillfallen. Sysselsattningen inom den offentliga sektom m m mer an rordubblades 
mellan 1960 och 1980 (ibicL s 15). 

Aven om industrisysselsattningen bar minskat de senaste decenniema ar Jonkoping en 
betydande industriort. De tre storsta industriroretagen i borjan av 1980-talet var Flakt 
Evaporator AB, Munksjo AB och Saab-Scania AB (ibid, s 16). 

Jonkopings ka.raktar av utpriglad industristad bar under de senaste trettio aren forsva
gats. Den ekonomiska tillvaxten och den ok:ade levnadsstandarden bar lett till en okad 
efterfiigan pi varor och tjanster, med kraftig utbyggnad av servicesektom som roljd. 
Sjukvard, utbildning, kommunal service, handel och kommersiell service utgor bety-
dande delar av verksamheten i 1980-talets Jonkoping (ibid, s 16). - · 

1971 bildades Jonkopings kommun genom en sammanslagning av stadema Jonkoping, 
Huskvama och Granna, Norrahammars koping samt sju landskommuner och en ror
samling. Vid 80-talets ingang var Jonkoping landets nionde storsta kommun i landet 
(ibid, s 16). Jonkoping ar centralort i kommunen samt aven huvudort tOr Ian och lands
ting. Under 1970-talet lokaliserades statliga verk till Jonkoping. Lantbruksstyrelsen, 
skogsstyrelsen samt domstolsverket forlades till Jonkoping 1975 medan Statens jord
bruksnamnd borjade sin verksamhet 1977 (ibid, s 16). 

6.2.2 JONKOPING-BffiLIOTEKSIDSTORIK 

Jonkopings stad bar en lang bibliotekstradition bakom sig. Redan under 1700-talet bil
dades lasesallskap (bolagsbibliotek) i staden. De fiesta av medlemmama i dessa sall
skap var tjansteman vid hovratten och borgare med en god ekonomisk position. For att 
:ra tilltrade till boksamlingen ( ca 700 bocker) m.iste man vara delagare i bolaget som 
bestod av 60 aktier (Iotter). Varje delagare hade en egen motbok dar lanen registrerades 
(Eriksson G 1977, s 67). 

Efter inforandet av den obligatoriska folkskolan, 1842, okade laskunnigheten och dar
med aven antalet bibliotek. Pa dessa mindre sk lanebibliotek togs en summa pengar per 
Ian av bok. Pa detta vis blev folket av det lagre standet, arbetama, utestangda fran bib
lioteksverksamheten. Dessa arbetare inrltttade i sin tur ett bibliotek som skulle fungera 
som ett allmant folkbibliotek. Ar 1900 oppnade ArbetarfOreningens bibliotek p8. den 
Caspersonska garden. Biblioteket blev nastan genast ett valbesokt stalle. Malet var att 
verka for de arbetande klassemas bildning och upplysning samt att framja for ett sunt 
leveme istallet for att lata alkohol och andra rorkastliga lockelser satta en snara om fol
ket. UtUlningen av bOckerna var dock ej gratis utan en medlemsavgift pa 1 krona togs, 
darefter fick man for 25 ore i manaden lana ett fritt antal volymer. 1901 beslutade 
dratselkammaren, efter att ha mottagit en motion med anhMlan om att ett bidrag bor 
utga till biblioteket, att detta skulle motta 400 kronor i arligt bidrag. Tva ar senare hoj
des beloppet till 1000 kronor (ibid, s 69-70). 
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Under de forsta aren av vart sekel uppstod en konkurrens mellan Arbetarforeningens 
bibliotek och det "gamla" bolagsbiblioteket 1914 avvecklades det senare till fOrman for 
Arbetarforeningens bibliotek (ibid, s 69). 

En utvidgning av bibliotekets lokaler planerades. Lokalema som stod till forfogande for 
arbetarforeningen rackte inte langre till at de alit fler besokande. Bestandet var vid den 
hlir tidpunkten lite drygt 2000 band.1905 flyttade man till nya lokaler pa Ostra 
Storgatan 44. Nu foljde ett par armed ett okat antal besokare och stigande utlanings
siffror. Man fick dessutom okade oppettider, t o m pa lordagar och wndagar. 

Biblioteket erholl inte fullt statsbidrag, 75 kronor om aret, forran 1907. Visserligen 
okade verksamhetens omfattning med detta ekonomiska stOd men trots detta bedomdes 
ej langre dess ekonomiska stallning som god Atgarder maste sattas in for att radda bib- . 
lioteksverksamheten (ibid, s 70). 

Med statsgeologen Axel Fredrik Lindstrom borjade ett nytt kapitel i Jonkopings bilblio
tekshistoria (vid hans dOd 1911). Vid sidan av sitt egentliga yrkesomrade hade 
Lindstrom genom aren skaffat sig en gedigen boksamling. Denna bestod av bela 41 270 
skrifter av olika slag; tryckta bocker, manuskript och autografer. Enligt Lindstroms tes
tamente skulle hans syster, Maria Redin, i forsta hand valja ut de delar av samlingen 
som intresserade benne. Nast i tur stod Kungliga biblioteket att :ta de delar som de even-: 
tuellt kunde komplettera sin redan omfattande samling av svensk litteratur med. 
Det som aterstod av samlingen skulle ordagrant enligt testamentet "ofverlamnas sasom 
gafva till endera av stadema Jonkoping, Orebro och Vanersborg i hlir namnd ordning , i 
och for bildandet af ett stadsbibliotek."(Eriksson G 1989, s 4-5). Pa Jonkopings stads
fullmaktige lag nu ett tungt beslut att fatta. Skulle staden acceptera donationen , eHer 
inte? lngen kunde neka till att donationen kom val till pass. Vid rostning vann ja-sidan 
med en klar majoritet och man borjade nu allvarligt planera for inrattandet av ett stads
bibliotek. Kungliga biblioteket hade valt ut de skrifter de onskade for egen del 
(mestadels skrifter :fu\n 1700-talets slut och 1800-talets bOrjan) och detta rorde sig om 
exakt 474 nummer. Resten stod till Jonkopings kommuns forfogande (Eriksson G 1977, 
s 72 ). Dessa volymer skulle tillsammans med bibliotekets davarande hestand, 2877 
band, utgora en grund for det nya stadsbibliotekets fortsatta existens 
(Stadsbiblioteksstyrelsens arkiv, Kurt Larsson). 

Vid uppbyggandet av stadsbiblioteket var man i behov av nya, stora lokaler. Den 1 sep
tember 1916 oppnade stadsbiblioteket i det gamla laroverkshuset (nuvarande 
Kristinegarden - Ostra Storgatan 43). Till stadsbibliotekarie utsags lektom, fil dr Sigurd 
Schartau och till bitrade froken Amelie Nilsson. Sigurd Schartau skrev i Biblioteksbla
det att " Jonkopings stadsbibliotek bar swedes blivit en institution , dit bade arbetaren 
och den bildade bokvannen och vetenskapsmannen med fordel kunde styra sina steg for 
att hamta vetande ur bockemas varld"(Eriksson G 1977, s 74-75) 

Biblioteksverksamheten hade under roljande ar bade med- och motgangar. I oorjan av 
20-talet kom fragan upp hur man skulle gora samlingama mer lattillgangliga for besO
kama och efter nagra ars funderingar inrattade man systemet med s k 6ppna hyllor. De 
tidigare s/utna hyllorna fungerade p3. det viset att bewkarna fick, med hjalp av katalo-



ger, visa personalen vilka bOcker man onskade. Darefter gick personalen och ha.mtade 
materialet i fn\ga. Bes6karna var saledes inte valkomna in i sjalva bokrummet utan en
dast till desk lasesalarna dar uppslagsbOckerna forvarades (ibid, s 75). 

Sta.dsbiblioteket huserade i det gamla laroverkshuset tills det pa 30-talet iter blev ak
tuellt med nya lokaler. 1935 flyttade man till det gamla epidemisjukhuset. I samband 
med att man satsade pa fackutbildad personal fick biblioteket 1939 utna.mningen liins
bibliotek ( centralbibliotek). Den nya titeln innebar att man nu breddade sin betjaning av 
kunder till att galla runt om i lanet. Den gamla arbetarforeningens bibliotek hade haft 
frikostiga oppettider, men under stadsbibliotekets tid hade dessa tider inskrankts. Nu 
okade man dem ater och man utannonserade en centralbibliotekarietjanst pa heltid. Till 
denna tjanst tilltradde fillic Herluf afTrolle. Forutom centralbiblioteket existerade flera 
studiecirkelbibliotek i Jonkoping. Under 40-talet gjorde man en samordning med dem. 
Vidare skedde utbyggnader i form av filialer (ibid, s 77-78). 

Pa 50-talet utvidgades verksamheten i form av forfattaraftnar och sagostunder. Ett fil
motek illi'iittades ocksa i form av ett arkiv for dokumentation av film for studiearbete. 
Fram till 60-talet fordubblades bokbestandet och det blev ater dags for biblioteket att 
flytta till nya lokaler. Man satsade pa ett nybygge som blev en sammanslagning med 
lansmuseet i kvarteret Drabanten. Denna byggnad som skulle fungera som ett kulturellt 
centrum oppnade den 3 oktober 1969. Biblioteket och lansmuseet har en gemensam 
entre med ett kafe och en stor samlingssal. Pa senare ar har man gjort satsningar pa den 
upps6kande verksamheten. Man viii na sa manga manniskor som mojligt vilka inte 
sjalva kan ta sig till biblioteket (ibid, s 80-84). 

6.2.3 RESUL TAT 
ANSTALLDA VID JONKOPINGS STADSBffiLIOTEK 

De personer vi har tagit med i unders6kningen ar enbart s8.dana som erhallit Ion under 
dessa ar, inte personal som har varit tjanstledig. Dessutom ar det enbart personal an
stalld vid huvudbiblioteket som vi har tagit med. 

1938 
BEFATTNING KON A.RsLON (BRUTTO) 
Bibliotekarie Man 2000 
Expeditris Kvinna 1800 
E o biblioteksbitrade Kvinna 2000 
" Kvinna 1500 

Vak:tmastare Man 22008 

Alia var detta ar arvodesanstallda. 
Uppgifter tagna fran Inkomst- och utgiftsstat ror Jonkopings stad 1936-40. 

8 500kr i naturafOrmaner. 
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1958 
BEFATTNING KON 
Centralbibliotekarie Man 
F orste assistentbibliotekarieK vinna 

Assistentbibliotekarie 
" 

V aktmastare 
Kontorsbitrade 

Kvinna 
Kvinna 
Kvinna 
Man 
Kvinna 

ARsLON (BRUTTO) 
27468 
14 736 
15 612 
14 736 
13 164 
11748 
8606 

Uppgifter tagna ur utgifts- och inkomststat fOr Jonkopings stad 1958. 

1978 
BEFATTNING KON ARsLON (BRUTTO) 

Lansbibliotekarie/ Kvinna 116 172 

bibliotekschef 
Bitr bibliotekschef Kvinna 81480 

Forste bibliotekarie Kvinna 72924 
, Kvinna 71388 

" Kvinna 68460 
, Kvinna 67068 

Bibliotekarie Kvinna 67068 

Vik. bibliotekarie(30t/v) Kvinna 50 304 
, " (16t/v) Kvinna 23 304 
, " (timtj) Kvinna 

" " (20t/v) Man 29 736 
, , (timtj) Kvinna 

" 
, (timtj) Kvinna 

Bibliotekarie (1/2-tid) Kvinna 33 540 

Bibliotekarie ( 1/2-tid) Kvinna 32 856 

-"- (1/2-tid) Kvinna 30348 

Kanslist Kvinna 53 340 
, Kvinna 53 340 
, Kvinna 55 224 
, Kvinna 53 340 

" Man 53 348 

-"- (30 t/v) Kvinna 39204 

Kontorist Kvinna 52416 
, Kvinna 50 556 

Kontorist (1/2-tid) Kvinna 26208 

-"- (1/2-tid) Kvinna 26208 

-"- ( 112-tid) Kvinna 26676 

Kontorist (1/2-tid) Kvinna 25 284 

Vik.kontorist Kvinna 46 896 

" -"- (20t/v) Kvinna 24 804 

V aktmastare Man 55 224 
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BEFATI'l\'ING KON 
Vaktmastare Man 
Vik. vaktmastare (20t/v) Man 
" " (timtj) Man 

ARsLON (BRUTTO) 
54288 
25 740 

Uppgifter tagna ur lonelistor ABT december 1978; Socialforvaltningen, Kultur- och 
biblioteksforvaltningen, Fritidsforvaltning, Musiklarare extra. 

6.2.4 OPPETTIDER JONKOPINGS STADSBffiLIOTEK 

Vid anskaffningen av uppgifter om oppettidema av Jonkopings stadsbibliotek stotte vi 
pi svangheter. Bibliotekspersonalen fann dock uppgifter fnin 1938, darefter blev det 
varre. I stallet for aren 1958 och 1978 far vi redogora for aren 1961 och 1970. Varken 
fran ar 1961 och 1970 fanns restriktioner vad galler sommar- respek:tive vinteroppet
tider. Inte heller om det existerade specifi.ka helgoppettider. 

1938 
Januari- maj, september- december 
Juni-augusti 

Vardagar: 11-13, 17~21 
Vardagar: 17-21, ons, lo: 11-13 

Uppgifter kommer fran bibliotekspersonal vid Jonkopings stadsbibliotek. 

1961 
Ma-Fre 11-13, 15-21 

Uppgiftema kommer fran Biblioteksstyrelsens protokoll1961-09-25. 

1970 
Ma-Fre 11-21 
Lo 11-15 
so 13-17 

Uppgiftema kommer fran Biblioteksstyrelsens protokoll 1970-08-17. 

6.2.5 SAMMANFATTNING- JONKOPING 

1938 bestod stadsbibliotekets personal av fern personer, tva man och tre kvinnor. I pro
centtal blir det 40% man och 60% kvinnor. Den hogsta befattningen innehades av en 
man medan de tre kvinnoma innehade de tre lagre positionema. Vaktmastartjansten 
innehades av en man. 1939 fick biblioteket benamningen lltnsbibliotek, men detta visas 
inte i nagon storre fora.ndring pi antalet anstallda tillar 1958. Detta ar var antalet an
stallda endast uppe i sju. Nu var fOrdelningen tva man och fem kvinnor. Fortfarande var 
det en man som var chef. Procenttalen blir 28% och 72% kvinnor. 

Nar det galler 1978 hade antalet anstallda utokats till trettiofyra stycken, varav sex man 
och tjugoatta kvinnor. Procenttalen blir 18% man och 82% kvinnor. Numera innehades 
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dock de tva hogsta tjanstema av kvinnor. Av de anstallda miinnen hade en biblioteka
rietjanst, en kanslisttjanst och fyra vaktmastartjanster. 

Har nedan foljer en uppdelning mellan de olika personalkategoriema bibliotekarie-· 
personal (b-personal), kontorspersonal (k-personal) och ovrig personal (o-personal) 
samt fordelning mellan ma.nlkvinnor och heltid/deltid: 

1958: 

7 

1978: 

34 

b-oersonal 

1m (deltid) 
(20%) 

4 kv (heltid) 
1m (heltid) 
(71%) 

7 kv (heltid) 
8 kv ( deltid) 
1 m(deltid) 
(47%) 

Oppettidema kommenteras i kapitel 7. 

k-personal 

3 kv ( deltid) 
(60%) 

1 kv (heltid) 

(14,5%) 

7 kv (heltid) 
6 kv ( deltid) 
1m (heltid) 
(41%) 

6.3 METOD OCH ARBETSSATT - SKARA 

6-personal 

1m (deltid) 
(20%) 

1m (heltid) 

(14,5%) 

2m (heltid) 
2m (deltid) 

(12%) 

For Skara stads hlstorik har ett samlingsverk anvants som tagit upp olika delar av 
Skaras utveckling. Bibliotekshistoriken ar hamtad ur samma verk kompletterad med 
tidskriftsartiklar. 

Lone- och personaluppgifter var de ha.r aren mer svhtillgangliga i Skara an i vara ~t>vriga 
undersokningsorter. Detta berodde pa att biblioteket haft olika huvudman dessa ar. 

Nar det galler 1938 fanns personal med titlar fortecknade i en tjanstematrikel pa stifts
och landsbiblioteket. For att fi fram loneuppgifter fOr dessa personer fick vi n\det att · 
vanda oss till Riksrevisionsverket (RRV). Dessa meddelade oss i sin tur att liitt instans . 
for detta arende skulle vara Riksarkivet (RA ). Nar uppgifterna anlande visade det sig att 
den aldsta patraffade avloningslistan fOr Skara stifts- och landsbibliotek var frin 1939, 
januari. Vi anser att skillnaden mellan december 1938 ochjanuari 1939 nar det galler 
manadsloner ar ringa och vi har darf'Or godtagit denna uppgift for var unders6kning. 

For 1958 ars uppgifter har vi blivit hanvisade till sex olika institutioner i den ordning 
som foljer: Skara stifts- och landsbibliotek, RRV, AA Skara stifts- och landsbibliotek, 
Skoloverstyrelsen, Skolverket och till slut Landsarkivet i Goteborg. Detta galler enbart 
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loneuppgiftema. Personal ens titlar fanns i samma tjanstematrikel som ovan. Vad nam
nen pa personalen betraffar overensstlimde inte dessa med erhallna uppgifter. I bibliote
kets tjanstematrikel uppgavs en man vara anstalld 1958, men vi hittade ingen loneupp
gift pa honom for detta ar. Istallet uppgav inkomstlangden ett namn pa en annan man 
som var anstalld 1938. Vi har darfor tagit med den sistnamnde i 1958 ars undersokning. 
Dessa l<i1neuppgifter ar hamtade ur inkomstlangder fortaxeringsaret 1959. 

For 1978 hamtade vi alia uppgifter fran lonelistan for december manad 1978, vilken 
fanns i kommunens arkiv. Dessa manadsloner har multiplicerats med tolv for att :ta fram 
en bruttoarslon. 

6.3.1 SKARA-IDSTORIK 

Skarn ar forst och framst en skolstad och laroverket praglade staden under hela 1800-
talet ocb ett gott stycke in pa 1900-talet. Att staden lange var mycket liten ar val doku
menternt och att skolan fram emot sekelskiftet var ett av de framsta och storsta larover
ken i landet ar ocksa val kant Forklaringen ar i forsta hand att Skara var stiftstad och att 
det var langt mellan laroverksstadema i vastra Sverige. Skaras vidstrack:ta relayterings
omrade borjade emellertid att naggas i kantema redan pa 1800-talet. Utvecklingen av 
gymnasier i Vastergotland, forutom Goteborg, skedde enligt nedanstaende: 

1860: Skara 
1910: Skarn, Skovde, Boris, Vanersborg 
1960: Skara, Skovde, Falkoping, Lidkoping, Mariestad, Boris, Trollhattan, 

Ulricehamn, Vanersborg (Richardsson 1975, s 446) 

Under arens lopp startades en rad nya skolor t ex folkskola ( 1808), flickskola ( 1878), 
yrkesskola (1905), manligt seminarium (1843), kvinnligt folkskoleseminarium (1860), 
smaskoleseminarium (1858), lantmannaskolan (1884) och dovstumanstalten (1878). 

Vid 1900-tal:ets borjan var Skara fortfarande forhallandevis oberort av industrialise
ringen. En bidragande orsak till detta var att jarnvagen var smalspirig och darigenom 
foga lampad for godstrafik. Endast 81 personer var fabriksanstallda ar 1900. Man arbe
tade i kakelfabriken, tryckeriema och i bryggerinaringen. Forst under 1900-talets rorsta 
decennium agde en viss industriell utveckling rum. Antalet fabriksarbetare steg mellan 
1900 och 1910 med 378%. Det var sko- och verkstadsindustrin som svarade tor denna 
expansion (Tedebrnnd 1975, s 180-181). 

Trots den blygsamma industrialiseringsgraden tog Skara deli stiidemas allmanna ex
pansion under 1800-talets senare del. Staden beholl emellertid sin sm!stadsposition och 
ar 1910 lag den pa 46:e plats bland rikets stader med en folkmangd som narmade sig 6 
000 invanare. Skara mer an rordubblade sin folkmangd mellan 1860 och 1910 (ibid, s 
187). Skaras tillvaxt under 1900-talet p3:minner om de svenska stademas, men folkok
ningen har varit vida magrare an stadsbefolkningen som helhet (ibid, s 223). 
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Antal invanare i Skara stadlkommun 

1900 4 432 
1910 5 666 
1920 6 262 
1930 6 731 
1940 7 371 
1950 8 325 
1960 9 099 
1970 10 889 
1980 17 868 

Efter att ha legat pa 46:e plats bland rikets sti\der hade Skara tio ar efter andra varlds
krigets slut halkat ner till84:e plats. Detar belt uppenbart att den laga industrialiSie
ringsgraden utgjorde den vik:tigaste forklaringen till stadens blygsamma expansionstakt 
under 1900-talet 191 0-talets Sverige pmglades av stark urbanisering men redan nu var , 
Skaras tillvaxt i avtagande, om man jamfor med fOregiende decennier. Det var forst 
1960-talets expansion inom verkstadsindustrin som formadde bryta den ogynnsamma 
befolkningstillvaxten (ibid, s 223-224). Anledningen till den stora okningen av kom
muninvanare mellan 1970 och 1980 var kommunsammanslagningen 1971 da. forsam
lingarna Valle och Ardala inkorporerades. 

Utvecklingen under efterkrigstiden har radikalt torandrat Skaras skolkarta. Flickskolan , 
har lagts ner och dess uppgift tagits over av grundskolans hogstadium och av gymnasie
skolan, samtidigt som laroverkets nedre del - realskolan - har forts over till grundskolan 
(Richardsson 1975, s 521 ). 

Forutom jordbruk, industri - de storre foretagen ar bl a Farmek, Scanfood AB och AB 
Kron:Iagel finns aven Veter:inarinrattningen ingaende i Sveriges Lantbruksuniversitet, , 
Skara Sommarland och Axevalla travbana. 

6.3.2 SKARAM BffiLIOTEKSIDSTORIK 

Stifts- och landsbiblioteket i Skara ar det aldsta bevarade sedan medeltiden i Sverige. 1 

Den kyrkliga anknytningen med domkapitlet som huvudman har foljt biblioteket a.nda 
in pa 1900-talet. Under den tidiga medeltiden bevarades bibliotekets samlingar inne i 
domkyrkan. Biblioteket var inte pa den tiden en sjalvstandig enhet utan stod under 
domkyrkan. Rummet dar bockerna forvarades kallades for Librariet och lag i ett a.v 
tornrummen i Skara domkyrka. Under senare delen av medeltiden byggdes en separat 
biblioteksbyggnad som dock fortfarande befann sig inom kyrkans omrade och lag kvar 
dar a.nda in i slutet av 1800-talet (Strang 1987, s 4). 

Vad bibliotekets samlingar betraffar var de i det tidiga medeltida skedet starkt torknip
pade med kyrkan och dess gudstjanstliv. Litteratur tillkom aven tor prastutbildningen. 
En av de allra aldsta skrifterna ar domkyrkans massbok, Skara missalet som antas vara 
fran 1100-talet i Sverige. Runt 1470 skulle en bokdonation av Bero Magni de Ludosa 
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(Bjorn Magnusson fi:in Lodose) ha agt rum. Samlingen innehaller 138 volymer och var 
ett av de storre privata biblioteken under senmedeltiden (ibid, s 4-6). 

Under reformationen pa 1500-talet, dA GustafVasa styrde landet, forstordes dyrbara 
samlingar i mlmga kyrkor med tillhorande bibliotek, bl a i Skara Under 1600-talet 
okade dock bokproduktionen igen mycket tack vare biskopen Jesper Swedberg som 
aven tiilsattes som bibliotekarie. Han ligger bl.a. bakom en skolordning fran 1724 som 
sager att 
" varje prasterligt dodsbo skulle skanka minst en bok till Skara biblioteket". Senare 
utvecklade man fOrordningen tiH att galla ett kontant belopp (ibid, s 1) .Vad man ytter
ligare kan notera ar Swedbergs patryckningar till fler imiittningar av bibliotek i stiftets 
kyrkor dar gemene man skulle kunna lana bOcker. Detta i bildningssyfte fOr den 
svenska allmogen (Stenberg 1915, s 530). 

En man som agnade mycken m&ia at Skara bibliotekets vru och ve var Sven Hof. Han 
var verksam i Skara som bl a domkyrkosyssioman och gymnasieadjunkt och hade 
manga synpunkter pa biblioteksverksamheten. Under det tidiga 1700-talet var det stor 
omsattning pi de , da, forenade adjunkts- och bibliotekarietjanstema. Hof kritiserade 
dels inkontinuiteten bland personalen, dels beskyllde han bibliotekariema for att vara 
okunniga och ointresserade . Vid ett tillfillle erbjOd Hof sig att fungera som oavlonad 
inspektor for bibiioteket, men det accepterades ej av domkapitiet. (ibid, s 532). 

Med den nya biblioteksbyggnaden fran 1746 skedde aven en sammanslagning av dom
kyrkolibrariet och gymnasiebiblioteket. Byggnaden lag norr om domkyrkan och fick 
namnet Prubban efter stadens brunn, Prubbabrunnen, som lag i direkt anslutning till 
bibiioteksbyggnaden. (Det modema bibliotekshuset har aven idag anknytning till detta 
namn. Dagens byggnad Jigger vid Prubbatorget 1. Fortfarande i nara anslutning tiii 
domkyrkan). Sven Wilksman var i :e bibliotekarie for de integrerade samlingarna i 
Prubban 1mder ett par ar pa 1700-talet. 1748 fortecknade han bela den davarande sam
iingen i en handskrift, "Cataiogus iibrorum templi cathedralis gymnasiique scarensis". 
Denna handskrift finns fortfarande bevarad (Strang 1987, s 4-5). Samlingarna bestod 
1748 av 539 volymer. 

Wilhelm Luth verkade som bibliotekarie under en tid pa det tidiga 1800-talet. Han lag 
hi a bakom bibiiotekets aUra forsta tryckta katalog som var en forteckning av bibliote
kets hestand ar 1830. Luth hade har bemknat bade domkyrkobibliotekets och gymnasi
ebibliotekets sam:lingar tillsammans (Stenberg 1915, s 534). Syftet med katalogen var 
att bidra till en okad kannedom om befintiigt, tryckt material for bade allmanheten och 
folk med ho~e litterara kunskaper. Man markte under den bar tiden en okad tillstrom
ning av donationer till biblioteket , i synnerhet vad betraffar handskrifter. Bestandet 
hade sedan Wilskmans tid vuxit anmarkningsvart och antalet volymer var nu H 0001 
(ibid, s 535-536). Pa grund av expanderade samlingar var man i behov av storre biblio
tekslokaler. Arkitekten, J F Abom vid overintendentambetet fick uppdraget att stA i 
spetsen for nybygget. 1859 stod byggnaden fardig, men bela huset stod inte till bibliote
kets forfogande, enbart en del. Den egentliga benimningen pi byggnaden var Nya dom
kapitelhuset eller Konsistoriehuset. Dar fanns bl a undervisningsiokaler som stod under 
laroverket. Biskopen hade aven sitt tjansterum i huset (Strang 1981, s 5). 

-60-



Fran och med 1858 och framat var det ffi forandringar vad betraffar biblioteksverksam
heten i Skara. Ett namnbyte ar dock vart att uppmarksammas: i slutet av 1800-talet fick 
biblioteket namnet Skara stifts- och allmiinna ltiroverksbibliotek. Att fler forandringar 
inte skedde berodde framst pa det karva ekonomiska klimat som radde for detta slag av 
bibliotek runt sekelskiftet. I en motion till riksdagen ar 1918 foreslas att ett lands
bibliotek. ett mellanting av ett vetenskapligt bibliotek och ett kommunalt folkbibliotek. 
skall inrattas. Man menade att ett stiftsbibliotek med gamla anor och rikt kulturarv 
skulle framhavas och kunna ligga till nytta for manga malgrupper (Stenberg 1975, s 
540). 

Det drojde dock tills 1938 innan iden med landsbibliotek blev verklighet. Da blev sta
ten huvudman for biblioteksverksamheten. Skara stifts- och landsbihliotek skulle verka 
som ett samordnat folk-, central- och vetenskapligt bibliotek. Fil dr C Vilhelm 
Jacobowsky tilltradde tjansten som den forste landsbibliotekarien (Strang 1987, s 6). 
Biblioteksverksamheten bedrevs fortfarande i den "Abomska" byggnaden dfir biblio
teket hade delat lokaler med bl a laroverket. Sa var fallet anda till in pa 1940-talet, da 
biblioteksverksamheten fick fullt spelrum i bela huset. Da skedde for ovrigt aven en 
forflyttning av samlingarna fran ABF- och IOGT-biblioteken och folkbiblioteket som 
lag i Badhuset. Pa 1960-talet behovde biblioteket pa nytt .storre lokaler men man fick 
vanta anda tills 1987 di ett nybygge kunde uppforas. Fram tills dess var biblioteksverk
samheten uppdelad i fern olika lokaler inne i Skara centrum : det gamla biblioteket, 
Kulturlagret pi Skolgatan 3, nagra klassrum och en korridor i Djakneskolan, gamla 
badhuset och Gunnar Wennerberghuset pa Ridhusgatan 7 (ibid, s 5). 

197 4 kommunaliserades stifts- och landsbiblioteket och fick di samma stlillning som 
landets ovriga lansbibliotek med sarskilda landstingsbidrag och anslag fiin statens kul
turrad (ibid, s 6). 

Det moderna bibliotekets samlingar innehaller ca 400 000 bOcker, 150 hyllmeter hand
skrifter och 5000 mikrofilmer. Detta huvudsakligen inom amnena humaniora och his- · 
toria (Strang 1988, s 298). 
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6.3.3 RESUL TAT 
ANSTALLDA VID SKARA STIFTS~ OCH LANDSBffiLIOTEK 

Den personal som vi bar tagit med i undersokningen ar alia anstallda pa huvudbibliote
ket och ar sadan som har erhallit Ion under dessa ar, dvs inte sadan personal som har 
varit anstiilld men tjanstledig. 

1938 
BEFAITNING 
Landsbibliotekarie 
Expeditionsvakt 
Amanuens 

KON 
Man 
Man 
Kvinna 

ARsLON (BRUTTO) 
72969 

2 55310 

4 51211 

Uppgifter tagna fran Tjanstematrikel I och II (bibliotekets eget arkiv) dessutom bar 
uppgifter hamtats fran Riksarkivet avloningslista fran Skara stifts- och landsbibliotek 
franjanuari 1939. 

1958 
BEFATTNING KON ARsLON (BRUITO) 
Landsbibliotekarie Man 30008 
Bibliotekarie Man 21276 , 

Kvinna 17 255 
Biblioteksassistent Man 12 936 
Expeditionsvakt Man 12 010 
Skrivbitrade Kvinna 6483 

Uppgifter tagna ur Tjanstematrikel I och II samt ur Haradsskrivaren i Skara fogderi, 
inkomstlangder:FIIIa:91 & 92 (taxeringsaret 1959). 

1978 
BEFATTNING KON ARsLON (BRUTTO) 
Lansbibliotekarie Man 99 372 
Bibliotekarie Man 69 912 , 

Man 67068 , 
Man 74484 

Bibliotekarie (30 t/v) Kvinna 37920 
Barnbibliotekarie Kvinna 64452 
Kanslist Kvinna 55 224 , 

Kvinna 52 416 
" Kvinna 47 832 

-"- (skyddad tjanst) Man 47 832 

9 ordinarie Ion 516kr, med dyrtidstillagg och provis. lonefbrstarkning erhOll han 608kr/man. 
10 ordinarie Ion 168,7 5kr/m8.n, med tilliigg utbetalades 212, 75kr/tn.l\n_ 
11 ordinarie Ion 302kr/m8.n, med tillagg utbetalades 376kr/man. 
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BEFATTNING KON ARsLON (BRUTTO) 
Kanslist (30 tfv) Kvinna 38 604 
-"- (20 t/v) Kvinna 23 916 
Expeditionsassistent Man 61 4~0 _ . . 
Uppgifter tagna ur Skara kommun kommunstyrelsen lonehsta 16820, lansb1bhoteket 

december 1978, Gill b:35~ DBlO 67 (forv). 

6.3.4 OPPETTIDER SKARA STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK 

1938 
Hela biblioteket: rna, ons, fre 17-20 

1958 
Hela biblioteket 

samma tider som 1938 

1978 
Hela biblioteket ma-fre 11-20, lo 10-14 

Uppgifter lamnade av biblioteksassistent vid Skara stifts- och landsbibliotek,janwui 
1996 

6.3.5 SAMMANFATTNING- SKARA 

1938 bestod bibliotekets personal av tre anstallda, tva man och en kvinna. Den hogsta 
tjansten som landsbibliotekarie innehades av en man. Procenttalen blir 67% man och 
33% kvinnor. Detta ar tick biblioteket aven utnamningen stifts- och landsbibliotek. 
1958 hade personalen utokats till sex ansta.llda, fyra man och tva kvinnor. Procenttalen 
blir 66% man och 34% kvinnor, dvs na.stan lika som for ar 1938. De tva hogsta posterna 
innehades av man. 1978 var personalen tretton anstallda varav sex man och sju kvinnor. 
Procenttalen a.r 46% man och 54% kvinnor. De fyra hogsta tjansterna innehades av 
man. Deltidstjansterna har fordelade sig pa en bibliotekarie (kvinna) och tva kanslister 
(kvinnor). 

Ha.r nedan redovisas en uppdelningen mellan de olika personalkategorierna biblioteka-: 
riepersonal (b-personal), kontorspersonal (k-personal) och ovrig personal (o-personal) 
samt fordelningen mellan kvinnor/man och heltid/deltid: 

3 

b-personal 

1 kv (heltid) 
1m (heltid) 
(67%) 

k-nersonal 
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fi-personal 

1m (heltid) 

(33%) 



6 

13 

1 kv (heltid) 
3m (heltid) 
(67%) 

1 kv (heltid) 
1 kv ( deltid) 
4 m (heltid) 
(46%) 

Oppettider kommenteras i kapitel 7. 

1 kv (heltid) 

(16,5%) 

3 kv (heltid) 
2 kv ( deltid) 
1m (heltid) 
(46%) 

1m (heltid) 

(16,5%) 

1m (heltid) 

(8%) 

6.4 LONEJAMFORELSER MELLAN NAGRA YRKEN INOM DEN 
OFFENTLIGA SEKTORN 

Vi har bar nedan tagit fram loneuppgifter for nagra olika yrken, siffroma visar arsloner. 
De vi har valt ut ar postexpeditor och larare pa olika nivaer. Vid en jamforelse mellan 
dessa yrken och bibliotekarier har vi ej tagit med bibliotekschefema (galler ar 1958 och 
1978). Vi har jarnfort en "vanlig" bibliotekarie med de andra yrkesgrupperna. Nar det 
galler larare pa hogre nivaer, t ex laroverkslarare, har vi stott pa sv!righeter vid anskaf
fandet av loneuppgifter tor 8.r 1958. Darav foll valet p8. yrkeslarare vid s k forsoks
skolor. 

Vi kommer att kommentera de olika titlama for bibliotekariema i respektive stad i detta 
kapitel, men enjamforande analys fmns i kapitel7.2. 

For 1938 har det inte gatt att ta fram loneuppgifter for postexpedit6rer. Detta p g a att en 
utgallring av Postens handlingar har skett. Denna uppgift har blivit ka:nd for oss genom 
Postens centralarkiv. 

1938 Bibliotekarier: 

FolkskoUirare: 3 960-6 750 
Adjunkter: 5 880-8 940 

Uppsala 
6600 

.f'onkiiping Skara 
2 000 4 512-7 296 

Detta ar fanns det ingen uppdelning mellan olika yrkesnivaer i Uppsala. Jonkopings 
bibliotekaries Iagre Ion berodde p8. att han var arvodesanstalld och ej arbetade heltid. I 
Skara foretrades det lagre loneintervallet av en amanuens (utbildad bibliotekarie som 
arbetar pa vetenskapligt bibliotek) och den hogre av landsbibliotekarien. 

Kalla: Genell, N och Ahlen, E (1938), s 293-319 samt fran var undersokning. 



1958 Bibliotekarier: 

Folkskollirare: 15 372-20 568 
Yrkeslirare: 24 232-27 508 
Postexpeditor: 13 646-13 696 

Uppsala 
13 560-
20160 

JonkBping Skara 
13 164- 12 936-
15 612 21 276 

I Uppsala representeras 1958 den lagsta lonen av en biblioteksassistent, en titel som vid 
den har tiden anvandes for utbildade bibliotekarier. Den oogsta lonen representeras av 
en 2:e bibliotekarie, direkt understalld centralbibliotekarien. I Jonkoping var 
assistentbibliotekarie den 1agst betalda och en 1 :e assistentbibliotekarie den hogsta. 
Skaras lagst betalda var en biblioteksassistent (se ovan) och den hogsta en bibliotekarie. 
Vad yrkeslararna betraffar ar det de som tjanar aUra mest av samtliga detta ir. 

Kalla: Folkskolans irsbok 1958, Avloningslista, Posten 1958, Aktuellt fr8.n 
Skoloverstyrelsen 1959 samt uppgifter frin var undersok.ning. 

For 1978 har vi inte heller tagit med bitriidande bibliotekschefer i loneintervallen, detta 

galler f6r Uppsala och Jonkoping. 

1978 Bibliotekarie: 

Mellanstadielirare: 75 696 
Adjunkt grundlgymn: 61 980-86 388 
Postkassor: 48 600-60 396 

Uppsala 
64 452-
76176 

Jonk.Oping Skara 
67 068- 64 452- • 
72 924 74 484 

Detta ar har titlarna homogeniserats i alla stadema. Det som skiljer lonelaget at ar om 
man hade tjanst som bibliotekarie eller 1 :e bibliotekarie. 

Kalla: Statsanstallda 1978 del2, 1980, s 150 och s 162 samt uppgifter fiin var under- . 
sokning. · 
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i.ANALYS 
7.1 Folkbibliotekarieyrkets utveckling mot en kvinnlig dominans, kan 
den kopplas mot kvinnans arbets~ och utbildningssituation under 
1900-talet? 

I alia tider har manga ansett att kvinnor och man i grund och botten bar olika naturer 
och darmed bar en uppdelning mellan vad som ar manligt och kvinnligt uppkommit. Vi 
har redogjort for tre av de kvinnliga naturteoriema, den antik-filosofiska, denjudisk
kristna och den naturvetenskapliga. Vad som ar lika for dessa tre teorier ar att kvinnan 
anses vara predestinerad for vissa sysslor och att detta styr de arbeten hon kan ia utanfor 
hemmet. De teorier som bar vidareutvecklats fran den naturvetenskapliga teorin har 
visserligen gett kvinnan tillatelse att intra.da i forvarvslivet men dock endast inom de 
omraden som varit hennes i hemmet (reproduktionen). Vi har ocksA sett prov pA att det 
inte endast var man som antydde kvinnomas speciella lamplighet for dessa slag av 
arbetsuppgifter. Ellen Key, som stod i spetsen for sarartsteorin, fick manga kvinnor pA 
sin sida nar det gall de att varna om kvinnans plats i hemmet. 

Nar man tittar pa kvinnans villkor for att tra.da in i det betalda arbetslivet maste tva sa
ker papekas. For det forsta kan sagas att kvinnan alltid har arbetat men att det i jord
brukarsamhtillet skedde oavlonat, vilket aven gallde fOr mannen. Familjen var en sjtilv
forsorjande enhet dar alia hade sin speciella uppgift. Pa det viset var alia fan!riljemed
lemmama oumbarliga. Nagon utbildning for att klara av sina arbetsuppgifter behovdes 
inte. Kunskapema gick i arv, fran far till son och fran mor till dotter: For det andra moj
liggjorde industrialismen en framvaxt av en ny samhallsklass, medelklassen, med kvin
nor som ej var sysselsatta med arbete i hemmet och de blev darmed en potentiell 
arbetskraft. 

I Under 1900-talets borjan fick de kvinnliga naturteoriema nytt liv i form av 
"feminiseringsprocessen", d v s att man m~~tet forg()kte fa Jcyim;tQr a:tthQUi\.~ta 
in()m den offentl!~J~e.ktom. De tidigasfe yrkena inom detta omrade hade en manlig 
ma}oriie-!O(;h'iiigangslaget var att alia offentliga tjanster i princip var forbeh8llna man. 
Sa lange den offentliga sektom var obetydlig och inte drog alltfor stora kostnader kunde 
denna konsgrans uppratthillas, men modemiseringen av samhallet omfattade ocksa en 
oerhord och snabb tillvaxt av de statliga och kommunala atagandena. Behovet av 
arbetskraft vaxte starkt och kostnaderna steg. De om.n\dC?n S<?tn n1:1}>yggq~~.ut var for 
bam,~~~ ~juka, utb~l~ngmm, d y .s Icviniiornas"traditionellajlbets()mr~den. Man 
framhavde dA ater k:Vinnomas naturliga lamplighet och bindning till reproduk.tionen. I 
och med att dess~.~~~~C::E:-~-:~a4~.sJ:n~Q~~fl:~utli~ medeJ var~~.~~!~r;!)l ,om att 
MJ~a !~!_~!.<!~!!!~~l~!.~.:,Kvmnoma blev dA en tdeal arbetskraft eftersom de godtog Iiga 
l~ner. Arbetsgivarens ~otivering till de laga lonema var att den gifta kvinnans inkomst 
~a~es ~om en extra ~omst och att den ogifta kvinnan inte hade nAgon annan ut
o~er s~g SJalv att forsofja. Lange ansags den akta mannen som den verklige familje
forsofJ~en ~? ~v anledningen f!U4._ennes !Wgre Ion. Det forsta omnidet som beror
d~s av. femtmsenng~processen" v~ fo~:>OC~ smaskoJ~. Som vi tidigare har sett i ett 
cttat hamta! fran en ~ksdagsdebatt I 856, var utgangspunkten den att folkskollararlo. 
nema var sa 1~ att mga (man) s6kte tjansterna. Bela det stora projektet riskerade dar
med att ga om mtet eftersom det var tal om massanstallningar. LOsningen var att an-
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stiilla kvinnor. Det var bade den tyi~jga 11aturteorin o@_~~~!1_21!l.m som spelade in for 
att denna utveckling kom till stand. -·-. <'· 

Under storre delen av 1900-talet markte man foljande monster, att nar inte mannen 
rackte till var kvinnorna valkomna som arbetskraft, till en lagre Ion, men nar tidema 
blev samre andrades instiillningen. Man rorsokte da Ia kvinnorna att stanna kvar i hem
met. Under andra varldskriget, da manga svenska man var inkallade, ficklkunde kvin
noma ater ta sig ut pa arbetsmarknaden. Aren efter andra varldskriget var splittrade, 
med tanke pa kvinnans situation - skulle hon forvarvsarbeta eller skulle bon vara 
hemma med bamen. Nagra tankar fanns dock om att underlatta for kvinnan a~ arbeta 
genom att oppna daghem men dessa slog ej igenom vid den bar tiden. InfluellSer frin 
framst England och USA gjorde att hemmafrun som begrepp fick status. Nasta ~!ora 
satsningp~ den offet1tliga sektom kom_ under 50-, 60~ och 70-talen. och darmed ater en 
onskan 0~-meiaroetSKiifi fran arbeisgi~amaocli"dessutom-en.~lja frin kvinnorna 
sjalva att borja forvarvsat:beJa. Nu underlattades kvi~c\itionella arbete i hemmet 
geno~ en utbyggnad a( dagli~jil sam~ mojligheter(fill delti~ete. ~tta utgjorde for
modhgen en stor anledmn-gbll att kv1nnorna kom atrsmi'iii8. 1 yrkeshvet. 

Med hjalp av statistik fran aren 1940, 1960 och 1975 har vi visat hur kvinnorna gradvis 
okat i antal ute i forvarvslivet, samt att, som vi hela tiden bar havdat, grupperat sig inom 
den offentliga sektom. Kvinnorna har okat sin andel av den forvarvsarbetande befolk
ningen fran 27% (1940) till30% (1960) och till39% (1975). Dessa siffror gaJ.ler hel
tidsanstiillda och oavsett civilstand. En intressant siffra nar det galler den deltidsarbe
tande befolkningen 1975 ar fordelningen mellan kvinnor och man som var 81% respek
tive 190/o. Detta stammer val overens med det material angaende deltidsarbete och 
kvinnor som vi tittat pa. Det ar kvi.nt\QrJ.¥l. ~~til-l--st9~bgji~l!l<LQCh detta inom 
alia naringsgrenar men det ar mest utbrett inom den offentliga sektom. 

Foljande tabell visar den forandring som skett nar det galler forvarvsarbetande inom 
olika naringsgrenar: 

Forvarvsarbetande inom olika niringsgrenar 1940-1975 

Heltid 1940 1960 1975 Deltid 1975 

Jordbruk, skogsbruk mm 29% 13% 6% 5% 

Gruvor och tillverlm.ind. 29% 36% 30% 12% 

Byggnadsindustrin 6% 9% 8% 3% 

Handel, bank mm 11% 14% 20% 25% 
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Heltid ·1940 1960 1975 Del tid 1975 

Samfirdsel, pest, telev. 7% 8% 8% 5% 

Offentlig fiirvaltning mm 18% 20% 28% 49% 

Den offentliga sektom 1940--1975, fiirddat mellan min eeh kviBBOr 

Heltid 1940 1960 1975 Deltid 1975 

Min 34% 37% 35% II% 

Kvinnor 66% 63% 65% 89% 

I samband meti industrialiseringen av Sverige skedde en utveckling,~ utbildningsom-
~~-,.....,,,. ~~.?":"»~•'" ...... ~-·~-···-·~,_,,: ·.•"' ~··:'~;r_... .• ;:.cl: 

nkiet, bl a genom den obligatoriska folkskolan. Det var den som gav grunderna till 
~r~tema men enbart for de lagre klassema. Folksk~an kan ooks8. sagas vara jtunstilld 

dA flickor och pojkar fick samma undervisning. For de hogre klassema mikktes en stark 
kcnspragling. Laroverken for pGjkar var .ej avgiftsbelagda och lade mer vikt vid naturve
tenskapliga amnen an fli~kskoloma. Att med skolans hjiilp fora in kvinnoma vid tidig 
alder till cle onm\den som man dA ansAg var deras plats, underUittade inte deras mojlig
heter att s.enare i livet komma in p3. andra mer manliga omn\den. Flickskolorna \>ar 

dessutom privata ooh avgiftsbelagda och i en varld dar kvinnan ansags vara oon som 
skulle skota hem och hushall satsades det ·inte nason utbildning .pa dem .. ~(an .tan saga 
att samhallet automatiskt val de ut pajkar till att -utbilda sig ista.llet fOr flickor. Skillna
derna mellan klassgrtinsemas utbildning maste ocksa ha markts tydligt, man utbildade 
sig och arbetade inom sin klass. 

Om man tittar pA USA och dess tidiga folkbibliotekarier kan man bl avid Bosron Public 
Li9r.acy~ se att det pA bara nigra lrtionden efter {)ppnandet hade ·en personalstyika som 
tifl 2/3 bestod av kvinnor. Orsakerna till detta kan bl a hanforas till att biblioteken. heta
~s·av offentliga medel och kostnadema skulle ballas nere, <I v s samma tendens visa
des bar S(}m nigra artionden senare i Sverige. Som vi kan se hade en av USA:s fOr
grundsfigurer nar det giiller public library, Melvil Dewey, sin asikt klar nar det gallde 
kvinnliga ansUUlda pA bibliotek och anledningen till deras liga lOner. K\>Rmsns nat».rr 
ansigs \1at"3 speciell och hennes arbetsinsatser varderades anoorhmda an minnens. 

I Sverige skottes sockenbiblioteken fOr det mesta av personal fran sketan. eUer -&\' pms.. 
-te.r. Eftersmn -la.--are -och -praster var man blev aven bibliotekariesysslan min barjan 
manlig. Den manliga dominansen forekom aven pa studiecirkel- ooh arbetarbibliotek, 
-detta~.pi ~tt.fGreninga.mas medlemmar i b()rjan huvudsakligen var man. 
Utvecklingen i USA och Sverige nar det galler ken ooh Ion for de bibliotek:arieaustaUda 
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foljer samma monster. Kvinn...Qrna utgjorde majoriteten ganska snart efter folkbibliote- ·; 
/ k~nsJ~1:tange, _!!len!_ rlagge ~~~W.~SA&S det SO;tll sihlYldai! ~~-~~Of. skulle billa .c 
· till godo med eqJjj.~J9n. ,.. __ , ____ ... ~-,~ ., . ' 

Utvecklingen fran sockenbibliotek och andra biblioteksformer till det moderna folkbib
liotekets inrattande i Sverige hjalptes fram av bl a foljande handelser: for det forsta, 
riksdagen beslut fran 1905, att stad.sbidrag skulle utga till varje bibliotek, fOr det andra: 
1912 ars reviderade biblioteksforfattning, for det tredje SAB:s bildande 1915 samt sist 
men inte minst Skoloverstyrelsens biblioteksskola som startade 1926. Vad denna biblio
teksskola betraffar var forkunskapskraven inte faststallda, dock var pi den forsta kursen 
8-mg flickskola den lagsta utbildningen deltagarna hade ( ~bservera att utav 35 delta- · 
gw.e.Yac~~~ .~"- ~). Av detta kan man dra slutsatsen att.detvarkVinnor-fiinme
del- och overklassen som sokte sig till bibliotekarieyrket eftersom flickskolorna vid 
denn~ tid var avgiftsbelagda och endast dessa hogre sa.mlihlfskiasser liade rid med detta . 

... , ____ ,.."''"'" " . . 

7.2 Hur fdrhiller sig bibliotekariernas loner i jimfOrelse med olika 
grupper av lirare och postkassiirer? 
De loneuppgifter vi bar f!tt bar ej varit fordelade mellan konen utan ar generella for aHa 
inom yrket i fr!ga. Vi bar valt att ej ta med chefsloner och bitradande chefsloner i jam
forelsen. Eftersom uppgifter om postkassorers Ion ar 1938 var omojliga att ta tag i gar. 
denna yrkesgrupp inte att jamrora med bibliotekarier detta ar. . 

Vid en jamforelse med de andra yrkesgruppema vi bar tagit upp har vi kommit till fol
ja11de slutsatser. Bibliotekarien i Uppsala (6 600) hade nastan lika hog Ion som den bast 
betalda folkskollararen, medan den i Skara (7 296) hade en hogre arslon an folkskol
larama overhuvudtaget (3 960-6 750) och de lagst betalda adjunktema (5 880). Det 
fanns dock adjunkter (8 940) som tjanade mer. 

1958 sag forhallandena ut som foljer: i Uppsala tjanade bibliotekariema, oavsett rang, 
mellan 13 560-20 160. I Jonkoping var dessa siffror 13 164-15 612 och loneintervallet 
for bibliotekariema i Skara var 12 936-21 276. Detta ar lag postexpeditoremalpostkas
sorerna lagre (13 646-13 696). For folkskollararnas del lag Ionema mellan 15 372-20 , 
5698. De lagst betalda bibliotekariema tjanade respektive 1 812 (Uppsala), 2 208 
(Jonkoping) och 2 436 (Skara) mindre per ar an folkskolla.rarna. I Uppsala och Skara 
titulerades de biblioteksassistenter. I Skara tjanade den hogst betalde bibliotekarien 
708/ar mer an den hOgst betalda folkskollararen , medan den lagst betalda biblioteka
rien ( vid denna tid fanns det endast tva) tjanade betydligt mindre, 3 313/ar. Yrkes
larama tjanade mest av alia detta ar. 

Eftersom vi inte tar med de hogsta tjanstema och inte heller bitrada.nde bibliotekschef i 
respektive stad blir intervallen fOr 1978 i Uppsala 64 452-76 176, Jonkoping 67 068-
72 924 och Skara 64 452-74 484. Postkassorerna lag detta ar pa loner mellan 48 600-
60 396, dvs betydligt under bibliotekarielOnerna. Adjunkterna tjanade detta ar mellan 
61 980-86 388. Av detta kan vi utlasa att den lagst betalda adjunkten tjanade ca 2 400 kr 
mindre an de lagst betalda bibliotekarierna i Uppsala och Skara. Samtidigt kom mdjunk
terna upp i en betydligt hogre slutlon an de hogst betalda bibliotekariema Skillnadema 
i arslon dem emellan a.r 10 212/ar (Uppsala), 13 464/ar (Jonkoping) och 11 904/ar 
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(Skara). Snittlonen for mellanstadielarare, 75 696, ger att deras arslon lir 480 kr mindre 
an den bast betalde bibliotekarien i Uppsala, men 2 772 kr hogre an i Jonkoping och 
1 212 kr hogre an i Skara. 

7.3 Bur skiljer sig de tre stiderna at vid en jimtOrelse me Dan personal, 
IOn och titlar? 
Vi har under dessa kolumner valt att enbart tamed det som vi tidigare benamnt som 
bibliotekariepersonal (b-personal) och kontorspersonal (k-personal). Detta p g a att det 
mest vasentliga for var del har varit att belysa forandringar vad antalet av dessa b3da 
typer av personal betraffar. Antalet personer som var anstallda under varje titel motsva
ras i den har tabellen av romerska siffror. Siffroma som stir darefter ar personemas 
arsloner (interval!). 

1938 Uppsala Jonkoping Skara 
Landsbibliotekarie -
AmanueJrlS 
Bibliotekarie 
Assistent 
Expeditris 
Eo bibl.bitr. 

I 
I 

6 600 (m) I 
4100(m) ~ 

I 
n 

I 7 296 (m) 
I 7512(k) 

2 000 (m) .. 

1 800 (k) -
1 500-
2 000 (k) 

,gggs~ befa~it.lgett.~ .. ~!ll!.~e.~t&l~!fl8:{!~38). itm~!_l~e~ .. ~v. ~~- l_!l~p. marka,!!!. ()yer~ 
~kt.~~-~in.DQr_f!J.ler_qt~-~!r!~.~Nar det galler personalens titlar var de skiftande. 
Endast bibliotekarietiteln Aterkom for de tre biblioteken. Nar det gallde Jonkopings 
personal var lonen cirka en tredjedel av Uppsala respektive Skaras. Detta berodde 
antagligen pa att de var arvodesanstallda och darmed ej arbetade heltid p8. biblioteket. 
Att lonen for bibliotekarien och amanuensen var hogre i Skara an i Uppsala kan tankas 
hero p8. att biblioteket har lag i anknytning tilllaroverket och hade mer en pragel av ett 
vetenskapligt bibliotek. 

1958 Uppsala Jonkoping Skara 
Landsbibliotekarie - I 30 008 (m) 
Centralbibliotekarie I 29 952 (m) I 27 468 (m)-
Bibliotekarie I 17 255 (k) 
" I 21276 (m) 

2:e bibliotekarie I 20 160 (k) -
1 :e centralbibl ass I 19 044 (m)-
l:e bibl ass I 18 528 (m)-
" n 16 392-

18 012 (k) -
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U ppsala Jonkoping Skara 

Centralbibl ass 
1 :e assistentbibl 

I 16 392 (k) -

Assistentbibl 

Biblioteksassistent ll 

Kontorsbitrade n 

Kanslibitrade I 
Bibl bitrade 112-tid m 

Skrivbitrade 
/"" 

I 

n 

n 

13 560-
14 364 (k) 
8 880· I 
9 348 (k) 
9 852 (k) -
3 449-
5 681 (k) 
8 424 (k) -

14 736-
15 612 (k) -

13 164-
14 736 (k) -

I 

8 606 (k) -

I 

12 936 (m) 

6 483 (k) 

!19~8 inm~hades 4e hogsta po~!~I"Illl.fortfar1,Ulde avli!ii.:!!L~_~!!~~m~. Arslonema lag 
mellan cirka 27 000-30 000 och nu arbetade aven Jonkopings hogste bibliotekarie bel
tid. Titlama var spridda pA fyra olika kategorier i Skara och Jonkoping (dock ej samma) 
och i Uppsala tio olika titlar. Detta ar marks stiidemas befolkningsutveckling pA antalet 
utokade bibliotekstjanster. Uppsalas befolkning hade okat med 102% mellan dessa 
tjugo ar, Jonkoping och Skara 30% respektive 23%. Vad deltidstjansterna betraffar har 
vi endast funnit sadana i Uppsala. Av hela personalstyrkan utgjorde 18% deltidsarbe- · 
tan de. 

Eftersom titeln biblioteksassistent, under denna tid, anvandes aven for utbildade biblio
tekarier kan det vara intressant att notera loneskillnaderna mellan dessa bada personal~ 
kategorier. Den lagst betalda biblioteksassistenten tjanade 12 936 (Skara) och den lagst 
betalda bibliotekarien 17 255 (Skara). Den hogst betalda 1 :e centralbiblioteksassisten- · 
ten tjanade 19 044 (Uppsala) och den hogst betalde bibliotekarien 21 276 (Skara). · 
Loneskillnadema mellan den bast betalda biblioteksassistenten och den bast betalda 
bibliotekarien var drygt 2 000 kr. 

1978 Uppsala Jonkoping Skara 

Lansbibliotekarie/ 
bibliotekschef I 
Lansbibliotekarie -
Bitr bibliotekschef I 
1 :e bibliotekarie I 

" 

1 :e bibliotekarie 
1/2-tid 

v 

n 

116 172 (k) I 

87 492 (k) I 
69 912 (m) IV 

68 460-
76 176 (k) 
34 236-
34 956 (k) 
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I 

81480 (k) -
67 068-
72 924 (k) 

99 372 (m) 



Uppsala Jonkoping Skara 

Bibliotekarie I 67 068 (m) I 67 068 (k) m 67 068-
74 484(m) 

, m 64 452-
67 068 (k) 

Bibliotekarie IV 30 984- m 30 348- I 37 920 (k) 
1/2-tid 33 540 (k) 33 540 (k) 
Bambibliotekarie - I 64 452 (k) 
Kontorist X 41 544- n 50 556-

52 416 (k) 52 416 (k) 
Kontorist 112-tid n 23 448- IV 25 284-

24 384 (m) 26 676 (k) 
" X 19 812-

26 676 (k) 
Kanslist XI 49 596- I 53 348 (m) I 47 832 (m) 

56 172 (k) , 
IV 53 340- n 47 832-

55 224 (k) 55 224 (k) 
Kaitslist 1/2-tid I 27 612 (k) I 39 204 (k) n 23 916-

38 604 (k) 

.!~?~.Jilll~~hadt(s_d~ bog$~_P.Q$1~!:1!~.iJ,Jpp~a och}()Il,kopmg ll.Ykvitmor. Nlgot att upp
marksamma ar att dessa k:vinnor dels hade exakt samma Ion och att den var hogre an 
vad den manliga lttnsbibliotekarien i Skara hade. Kvinnorna hade 16 800 kr mer per ar. 
Detta kan bero pa att kvinnoma aven hade titeln bibliotekschef. Skaras lttnsbiblioteka
rie erholl dock hogre Ion an de tva bitradande, kvinnliga bibliotekscheferna i de tva 
ovriga staderna. Uppdelningen pa titlar hade nu sjunkit i Uppsala (6 st), Jonkoping hade 
utokats till6 st (mot 4 tidigare) medan man i Skara var lika manga till antalet men inte i 
titelbenamningarna 

Detta ar marks tydligt att mojlighetema till att deltidsarbeta hade okat och att dessa 
tjanster innehades av kvinnor till storsta delen. I Uppsala var 37% deltidsarbetande, 
fordelningen mellan man och kvinnor var 11% respektive 89%. Fordelningen mellan 
heltid och deltid i Jonkoping var nastan densamma, 36% var detta ar deltidsarbetande 
och alia var k:vinnor. Skaras deltidsarbetande utgjorde endast 27% av personalstyrkan, 
och liksom i Jonkoping var alia kvinnor. 

Titeln biblioteksassistent anvandes detta ar inte ails. Antingen titulerades man bibliote
karie eller kontoristlkanslist. Loneskillnadema mellan dessa grupper marks tydligare an 
mellan biblioteksassistenter och bibliotekarier fOr ar 1958. Skillnaden mellan den hogst 
betalda kanslisten och den lagst betalda bibliotekarien ar ca 8 000 kr. 
1958 innehade utbildade bibliotekarier tjttnstema som biblioteksassistenter, darmed den 
lilla loneskillnaden dem emellan. Den utredning som framlade sin rapport 1972 anslg 
att det behovdes en mellankategori mellan bibliotekarier och kontorspersonal. Eftersom 
titeln biblioteksassistent inte langre anvandes skulle denna nya personalkategori komma 
att kallas detta. Som vi kan se av var undersokning under ar 1978 inrattades inte denna 
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mellankategori utan uppdelningen mellan kontorspersonal och bibliotekariepersona.I bar 
behiUlits. 

Vad uppdelningen av olika titlar pa de biblioteksanstallda betraffar har detta sin grund i 
ett forwk att sarskilja kontorsgoromal fran bibliotekstekniska uppgifter, man ville aven 
hoja statusen for de utbildade bibliotekarierna. I USA skedde denna uppdelning under 
1920-talet. Tidigare hade ingen som heist uppdelning gjorts och i allma.nhetens ogon 
var det ingen skillnad pi kontorspersonal och bibliotekariepersonal. Detta bidrog ocksa 
till att lonerna blev liigre f6r bibliotekariepersonalen. Eftersom folkbiblioteksutveck
lingen i USA lag fore den svenska bOijade aven tankarna om rationalisering i vart land 
nagra artionden senare. Denna forandring tog sin bOrjan mellan 1940- och 50-talen. 
Rationaliseringsutredningarna i Sverige medfOrde att den egentliga bibliotekarieperso
nalen ( utbildade) minskade gradvis och att kontorspersonalen okade i antal. I vlut kapi
tel ''Personal:fi:igan pA svenska folkbibliotek" redogor vii tv! exempel fran 1948 och 
1958 for personalforandringar vid samtliga folkbibliotek i Sverige. Har i vir analys har 
vi som ni sett endast tagit med det som vi raknat som bibliotekariepersonal (b-personal) 
och kontorspersonal (k-personal). Vi bar p g a detta raknat om procenttalen i ovansti
ende undersokningar och inte tagit med ovrig personal. Vi kom di fram till att 
b-personalen sjonk fran 73% (1948) till61% (1958). K-personalen daremot steg fran ' 
27% (1948) till39% (1958). 

Vi tycker det ar intressant att se bur dessa rationaliseringsutredningar paverkat vha 
undersokta stader. Har nedan foljer en redovisning: 

Uppsala 

Ar 1938 ar det jamnt fordelat mellan b-personal och k-personal. Da fanns d~t namligen 
endast en bibliotekarie och en assistent For 1958 var situationen den att b-personalen 
innehade 56% av tjanstema och k-personalen 44%. 1978 hade personalen fordelats sig 
pa 35% b-personal och 65% k-personal. 

Jonkoping 

For 1938 gallde den fordelningen att b~personalen innehade 33,3% medan k-personalen 
hade 66,6% av tjanstema 1958 hade daremot b~personalen okat till 83% medan 
k-personalen endast motsvarades av 17%. Ar 1978 var tendensen den samma som i 
Uppsala namligen att b-personalen hade minskat till45% medan k-personalen hade 
okat till 55%. 

Skara 

Ar 1938 bestod personalen av tva personer och bagge dessa var biblioteksutbildade, . 
alltsa 100% b-personal. For 1958 var siffrorna 80% b-personal och 20% k-personal. 
1978 var b-personalen fortfarande i majoritet med 55% och k~personalen innehade 45% 
av tjansterna. 

Av detta kan man dra slutsatsen att Skara inte har foljt det generella monstret nar det 
galler utokningen av kontorspersonalen pA bekostnad av bibliotekariepersonalen. Detta 
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tror vi aterigen har att gora med den starka kopplingen tilllaroverk och k:yrka, samt att 
den offentliga sektom inte bar expanderat i samma takt som i de Ovriga tva staderna. 

B- och k-personalens kvinnliga majoritet kan forklaras med att fler kvinnor, gifta som 
ogifta, under denna tid i alit storre grad sokte sig ut till forvarvslivet Kontoristyrket var 
ett exempel pa ett yrke med kort utbildning och enligt en del teorier som vi tagit upp i 
kapitel 3 skulle kvinnor i allmanhet vara mer benigna att valja en kort utbildning fram
for en lang. I och med att b-personalen ocksa har en kvinnlig majoritet men att bibliote
karieyrket bar en lang utbildning gor att detta yrkesval mAste for kvinnor med hansyn 
till de ovanstaende teorier vara nagot unikt. Vi tror dock att nagra av anlednihgarna till 
att sa m8.nga kvinnor)1B:!:.,~?!!.~i£!!!L~ibli.Q~~eyt.~~~ ~a'tt g9rt! ~~~ dels den pa
stadda naturliga lamplighet som kvinnor bar for denna typ av syssla, d(!ls den" femitrise
~_m:~ss" som tigde rwn och ~!1 ()ffentliga sektorns expanslon.~clei i9@c):t~I~foch 
dels i~d~~ ~~!!~.~g.!!.mdjligb~!C?.~tilLclelfi.~~~<rDetta senare bar mojliggjorts 
delsgenom Iagstiftning och dels genom bibllotekens utokade Oppettider. · 

Vi kan genom var undersokning visa pa att oppettidema utokats successivt. I• bade 
Uppsala och Jonkoping harman under Aren haft frikostiga oppettider. 1958 hade man i 
Uppsala utokat tidema till att ha oppet aven p! lOrdagama. Enligt de uppgifter som vi 
bar erhallit har man atminstone fran 1970 oppet pa lordagar i Jonkoping.(I samman
hanget vill vi papeka att uppgifter om Oppettider fran 1978 inte gick att ta fram utan att 
1970 ars tidervar de enda vi kunde ta). I Skara var oppettidema 1938 minimala (rnA, 
ons, fre 17-20). Att aven tidema 1958 var detsamma kan bero p! att man trots det nya 
namnet stifts- och landsbibliotek inte hade anpassat sig till mAlgruppen all:miinheten 
utan fortfarande till stor del betjanade laroverket och k:yrkan. 1978 var oppettiderna sa 
som foljer: ma-fre 11-20, lo 10-14. Uppsalas Oppettider var de samma som Skaras detta 
ar, forutom tva timmars mer oppethallande pa lordagama. Man hade aven oppet ett visst 
antal sOndagar om aret fOr bam- och ungdomsavdelningen. 

7.4 Kan man gora en koppling meUan stidemas utveckling ocb till bib
liotekens? 
De stader som vi har tagit med i var undersakning bar alla en lang bibliotekstradition 
bakom sig redan innan det etablerade folkbiblioteket inrattades. Forutom de bibliotek 
som lade grunden till de moderna folkbiblioteken fanns andra typer av bibliotek som 
utvecklades at ett annat hall. Dessa tar vi inte upp hiir. Uppsala med sitt IAnebibliotek, 
Skaras bibliotek med anknytning till kyrkan och stadens laroverk: och Jonkoping med 
a.Idre tiders lasesallskap (dock enbart fOr stadens invanare ide hogra klasserna). Inrat~ 
tande av folkbibliotek i Jonkoping och Uppsala bOrjade runt sekelskiftet. For Skaras del 
rorskots detta inrattande ett par decennier, troligtvis pga att anknytningen till k:yrka och 
laroverk: var stark. Ett folkbibliotek fanns redan i staden, men sammanslagningen av 
stadens olika bibliotek i en och samma lokal gjorde att Stifts- och landsbiblioteket blev 
folkbiblioteket i bOrjan av 1940-talet. Redan 1938 hade det :t1tt titeln Stifts~ och 
landsbibliotek. 
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Den inre utvecklingen l staderna har ocksa skiftat i karaktaret1. I Uppsala och 
Jonkoping forekom en Fxpansion av den offentliga sektom pa ett helt annat satt an i 
Skara. Forutom utbyggpaden av den sam.halleliga servicen tillkom aven en utlokalise
ring av statliga verk till Uppsala och Jonkoping som Skara inte fick nagon del av. Om vi 
tittar pa bibliotekens ~rsonal kan vi se att detta har paverkat antalet anstiillda och 

I 

konsfordelningen. Vi bar medjamna mellanrum under 1900-talets skede sett exempel 
p8. hur viktig denna ex}lansion har varit fOr kvinnornas plats ute i forvarvslivet. I bade 
Uppsala och Jonkopin~ har sarskilt mellan aren 1958-78 antalet anstallda stigit mar
kant. Det var i forsta hlPtd kvinnor som anstalldes. 1958 var ap.delen kvinnor i Uppsala 
81%, i Jonkoping 72%: I Skara motsvarades den kvinnliga pe$onalstyrkan av endast 
34%. 1978 var procentimdelen for kvinnoma 86%, 82% och 5~% i ovan namnd ordning 
for respektive stad I Skara var saledes personalstyrkan nastan ~amnt fordelad, mellan 
manliga och kvinnliga anstallda. Eftersom mannen alltid statt steget fore kvinnorna p8. 
det kyrkliga omnidet, lfkval p8. utbildningso:mrB.det, antar vi att detta var den storsta 
anledningen till denna ~tora manliga del p8. biblioteket. Uppsala och Jonkopings kvinn
liga majoriteter ar saledes mer representativa for genomsnittetl Vad deltids1janstema 

I 

betraffar var aven dessa farre i Skara an i Uppsala och Jonkoping. Dock var det endast 
kvinnor som ar innehayare av dem. "Feminiseringsprocessen"lforsenades saledes i 
Skara stad. i 1 

For att f1 en uppfa~g om utvecklingen av invanarantal och lbiblioteksanstallda visas 
nedanstaende tabell: I • 

1938 1958 1978 
I 

Uppsala invanare i 

I 

37657 76171 145 032 

" anstallda/ 2 21 59 
I 

I 

" anst./ 10 000 inv. 0,53 2,76 4,07 

Jonkoping invanarel 73 286 95927 107 5611 

I 

I 

" anstallda· 5 7 34 

"anst./10 000 inv. 0,68 0,73 3,16 
I 

• o I 
I 

Skara mvanarei 7 371 9099 17 868 I 

, anstalldal 3 6 13 

"anst./10 000 inv. 4,05 6,59 7,26 

I 

Som vi kan se har Uppsala haft en utokning av antalet a.nstallda som motsvaras av en 
okning av befolkning. ~onkoping daremot har mellan aren 1958 och 1978 okat sina an
stallda vid huvudbibli~ket med 27 stycken medan invinarantalet endast okat med 
drygt 10 000. Skara bar haft en mycket liten utokning av invanarantalet och aven biblio
tekspersonalen. UppJia och Skara visar darmed p8. en liknande utveckling nar det gal-
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ler kopplingen mellan invinare och anstallda. Nar invanarantalet fordubblats bar aven 
bibliotekspersonalen gjort detta. Forklaringen till att Jonkoping bar em annorlunda 
utvecklingsprofil kan vara att filialemas lokalisering sag annorlunda ut i Uppsala resp 
Jonkoping. Huvudbiblioteket i Jonkoping kan ha haft storre upptagnhtgsomn\de an 
Uppsala. Eftersom vi inte tittat pa filialema i nagon av staderna kan ~i endast spekulera 
om detta. Om Vi ser till faktom antal anstallda/1 0 000 invinare bar Sbra haft den hog
sta siffran genom dessa ar. Jonkoping bar haft en lag niva 1938 och 1~58, men bar 1978 
tagit sig upp till nastan samma niva som Uppsala. Uppsala bar 1978 lommit upp pa 
samma niva som Skara hade 1938! 

7.5 SLUTORD 
Vart syfte med den bar uppsatsen bar varit att finna tinkbara orsak:er till att folkbiblio
tekarieyrket h8.r utvecklats mot en kvinnlig dominans. Frlgan ar om yi hade kommit till 
samma resultat om fokus hade lagts pa forsknings- eller foretagsbibliotek. 

Med tanke pa dels de kvinnliga naturteoriema och dels p! v!r i storai delar mansdomi
nerade varld skall man kanske ej bli forvanad over resultatet; v!r yrktesgrupps kvinnliga 
majoritet. Detta samt allt det material vi bar studerat kan summeras med foljande: kvin
nan bar, oavst1tt klass, aldrig varit i n!gon position att sovra bland utbudet betraffande 
arbete och utbildning. Hon bar !att finna sig i att bli betraktad som en andra klassens 
arbetskraft, villig att rycka in efter behov. Samt som den som bar huvudansvaret om 
familjens v!rd (reproduktionen i samhallet). 

! Vad kOnssegregeringen pa arbetsmarknaden betraffar kan man marka en viss tendens, 
. namligen att sa fort ett yrke bOijar domineras av kvinnor ar det inte langre lika attraktivt 

· . for mannen. Bibliotekarieyrket ar bar ett exempel pa detta. Orsakerna till den kvinnliga 
, I 

: attraktionen, tror vi, dels beror pa mOjligheten till att arbeta deltid ()(;h att kvinnor, 
tyvarr, verkar mindre benagna an mannen att erhAlla en hogre Ion for sitt forvarvsarbete. 

Under 1900-talets gang bar kvinnors mojligheter till utbildning och tjanster inom manga 
olika omraden okat. Fortfurande i modem tid, 1990-talet, valjer dock manga kvinnor 
yrken inom den offentliga sektom och biller sig darmed ock:sa till qet traditionellt 
kvinnliga. 

Som vi kan se av v!r unders6kning foljer bibliotek:spersonalen det generella monstret 
vid val av yrke. Allt eftersom folkbiblioteken bar expanderat och allt :fler tjanster bar 
inrattats bar ock:sa fler kvinnor sokt sig till dem. Arbetet ligger inom den offentliga sek
tom och pa grund av tidiga massanstallningar och en stor rekrytering till detta om.r!de 
under olika perioder under 1900-talet har staten och kommunervarit angelagna om att 
M.lla lonerna nere. Det laga lonelaget bar motiverats med att kvinnan inte bar ansetts 
vara huvudforwtjare och di:irfor inte varit i behov av n!gon hogre Ion 

Resultatet av var undersokning visar art fordelningen mellan man och kvinnor har tOr
andrats fiin 1938 till1978. 1938 bar kvinnodominansen annu inte gjort sig gallande i 
nagon stad. Tjugo !r senare bar en tOrandring skett i Uppsala och Jt)nkoping som bida 
dA hade en majoritet av kvinnor anstallda vid huvudbiblioteken. I Skara arbetade detta 
ar 2/3 man och 1/3 kvinnor vid Stifts- och landsbiblioteket. 1978 hade andelen kvinnor 
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okat ytterligare nigra procent i Uppsala och Jonkoping medan andelen i Skara nastan 
var jamnt fordelad mellan man och kvinnor. 

Vi ar medvetna om att det med endast tre stlider som underlag ar svart att dra nigra 
generella slutsatser for hela Sverige. Men om vi skulle ge oss p3. en kvalificerad giss
ning tror vi dock att ovriga jamforbara stader skulle uppvisa i stort sett samma resultat. 

Ar det sa att bindningen till reproduktionen ar sa stark for kvinnor att en brytning ar en 
omojlig foreteelse? Har d! "feminiseringsprocessen" inte utfort sitt syfte; att visserligen 
fa ut kvinnoma till rorvarvslivet men bara inom de tor dem pist!dda naturliga amra
dena? 

Fragan ar d! mojligtvis inte nar en andring vad konsmonstren ute i arbetslivet kan 
komma till stand utan istlillet om?! 
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8. :SAMMANFATTNING 

Denna uppsats tar upp nagra tiinkbara orsaker till den kvinnliga dominansen inom 
folkbibliotek:arieyrket i Sverige under 1900-talet. 

I bOrjan av vart sekel skedde en stor utbyggnad av den offentliga sektom, vilket gjorde 
att bebovet av arbetskraft vaxte. Eftersom man kopplade ihop de omniden som stod 
under utbyggnad dvs utbildning, vard ocb omsorg (reproduktionen) med kvinnans pa
stadda naturliga lamplighet att skota dessa sysslor foookte man ta ut benne i fOrvarvs
livet ("feminiseringsprocessen"). Man ansag att kvinnan var lika kapabel som mannen 
att skota ett bra jobb, dock ansags bon inte vara i bebov av lika mycket Ion. Eftersom 
det var mannen som var buvudforsorjare raknades kvinnans inkomst endast som extra 
pengar. 

Under 1900-talet forandrades kvinnans villkor vad galler arbete ocb utbildning betydligt 
om man jamfor med bennes situation under tidigare sekel. Beroende pi bebovet av 
arbetskraft under lilg- ocb bogkonjunktur bar kvinnlig arbetskraft varit mer eller mindre 
onskvard. K vinnan bar ofta fungerat som en reservarbetskraft. De senaste decennierna 
bar samhallet utokat bennes mojligheter till att yrkesarbeta, dels genom en utbyggnad 
av barnomsorgen ocb dels genom mojligheter till deltidsarbete. 

Vi bar genomfOrt en undersokning baserad pi forballandena i Uppsala, Jonkoping ocb 
Skara fOr hen 1938, 58 ocb -78 dar vi bar tittat pa de anstallda vid buvudbiblioteken 
ocb jamfort deras titlar, kon ocb Ion. En jamforelse bar ocksa gjorts med tanke pil 
stadernas inre utveckling ocb bibliotekshistorik. 

For att ta en bild av andra yrkesgruppers lonelage inom den offentliga sektorn dessa ar 
bar vi aven jamfort bibliotekariemas loner med nagra larare pa olika nivaer ocb post
kassorer. 
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9.KALL-OCH 
LITTERATURFORTECKNING 

Otryckta killor 

Goteborg 
Landsarkivet 
Haradsskrivaren i Skara f<>gderi, inkomstlangder 
Filla:91 &92( taxeringsAret 1959) 

Jonkoping 
Stadsarkivet 
Inkomst- och utgiftsstat for Jonkopings stad 1936-40 
Utgifts- och inkomststat for Jonkopings stad 1958, faststiilld av stadsfullmaktige den 

25 oktober 1957 
Lonelistor ABT december 1978(Forvaltning 65) Socialforvaltningen, kultur och 

bibliotek, Fritidsrorvaltningen, musiklarare extra 

Jonkoping 
Stadsbiblioteksstyrelsens arkiv 
Kurt Larsson 92-10-09 
Biblioteksstyrelsens protokoll 1961-09-25 
Biblioteksstyrelsens protokoll 1970-08-17 

Skara 
Skara kommun, kommunstyrelsens arkiv 
Lonelista 16 820 lansbiblioteket december 1978, DB1067(forvaltning) 
Gillb:35 

Skara 
Skara Stifts- och landsbibliotek 
Skara biblioteks Tjanstematriklar I och IT 

Stockholm 
Postens arkiv 
Avloningslistor for aren 1958-77 

Stockholm 
Riksarkivet 
Avloningslista fran Skara stifts- och landsbibliotek :fn\njanuari 1939 

Uppsala 
Stadsarkivet 
Uppsala stadsfullmaktige tryck 1939 Serie C Nr 7 
Uppsala stadsfullmaktigetryck verksamhetsberattelse biblioteksstyrelsen 1938 
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Uppsala 
Stadsarkivet 
Uppsala stad dratselkammaren, lonekontoret 
GXVIllb:35-38 
Uppsala stadsfullmaktige tryck 1959 Serie C Nr 8 
Uppsala kommunfullmaktiges tryck 1979 Serie C Nr 20 
Uppsala kommun, centrala lonesektionen, avloningslistor december 1978 
GI:105 

Uppsala 
Uppsala stadsbibliotek 
Oppettider 1978-01 (stencil) 
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10. BILAGA 

10.1 Viktiga artal for kvinnorna 

Under bela 1900-talet har det forts en aktiv kamp fOr kvinnans nitt till jamstalldhet med 
mannen. Jamstalld i den man att bada konen skall ha samma mojligheter ocbskyldighe
ter inom samhallets alia sektorer och att mannen ej skall utg()ra normen. Bltda konen 
maste anpassas till varandra fOr att fullkomlig jamstlilldhet skall kunna uppnis. Karin 
Widerberg sk:river att omgivningen lange betrak:tade k:vinnoma som riittsobjekt, dvs att 
hon som individ saknar egna sociala rattigheter. Mannen var daremot ett rattssubjekt, 
detta i vid bemarkelse och n!got som inte ifrltgasattes i det patriarkala sam.ballet 
(Widerberg 1980, s 194). Ett exempel pa att k:vinnan betrak:tades som ett objekt tillho
rande mannen ser man bl a pit att den gifta kvinnan var omyndig anda tills 1921 dlt hon 
tick rostratt. 

Sjalva syftet med lagama och forordningama bar under 1900-talet skiftat ka.rakt:ar. I 
bOrjan av seklet stred kvinnoma fOr att :ta raknas som jambordiga medborgare vid sidan 
av mannen samt att erh!lla samma utbildning och tilltrada samma tjanster som honom. 
Allteftersom kvinnan tick tilltrade till detta tillkom nya lagar och forordningar anga
ende bamomsorg, lika Ion m.m. Speciellt 60- och 70-talen var karakt.aristiska fOr 
utbyggnaden av daghem och skola. Under 70-talet tick aven mannen mer inflytande i 
omhandertagandet av barnen. Man inforde mojligheter till gemensam vardnad samt att 
ta pappaledigt. 

Foljande indelning behandlar lagar och forordningar gallande: arbetslivet, kvinnans 
civilrtittsliga stiillning ochfortplantningen ( havandeskap och barnomsorg). 

Arbetslivet 

1900 Forbud mot att lata kvinnor arbeta under jord dv.s. i gruva eller stenbrott. 
Samtidigt patvingades de en graviditetsledighet som innebar att de under 
fyra veckor efter forlossningen ej tick tilltrada arbetsmarknaden. De erholl 
heller ingen ersattning fOr utebliven inkomst. Detta var fOr mAnga 
arbetarfamiljer en katastrof nAr en inkomst uteblev, aven under en relativt 
kort period. Familjen hade utokats med ytterligare en familjemedlem och 
pengama behovdes (Widerberg 1980, s 68). 

1903 Offentliga lakarbefattningar blev tillgangliga fOr ogifta kvinnliga lakare 
(ibid, s 65). 

1909 Tidigare hade akademiskt utbildade kvinnor stott pi hinder vid sokande av 
tjanster som de var fullt behoriga till (Regeringsreform §28). Nu lindrades 
grundlagen sa att kvinnoma tick tilltrade till vissa ambeten dar det 
fodrades kunglig fullmakt. Tjansterna var bl.a. larartjanster vid statens 
laroanstalter, dock ej under de teologiska institutionerna. Aven tjanster 
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vid de konstnarliga institutionerna samt lakarbefattningar forekom(ibid, s 
65). 

1909 En lag antogs angaende forbud mot kvinnligt nattarbete. Nackdelen var 
att man pa detta satt hindrade kvinnor i vissa yrkeskategorier att utfora val 
avlonade arbeten. Detta gallde fmmst de kvinnliga typograferna och 
bokbindarna som i regel erholl samma lOner som mannen. Argumentet 
man anforde for att satta forbudet i kraft var att all slags natt:arbete skulle 
vara skadligt bade fOr mannen och kvinnan (ibid, s 68). 

1911 LOnereglementets betiinkande beslot att tillata kvinnliga profes~urer i 
matematik och mek~ dock ej i amnen som fysik och kemi. Man 
havdade att kvinnan (hennes natur!) var olamplig att inneha tjwter 
som innebar praktisk verksamhet. Att overhuvudtaget lata kvinnor vara 
chefer over manlig personal sags inte med blida ogon vid den har tiden. 
Kommitten ansag ytterligare att kvinnans pensionsalder borde vara 55 Ar, 
darmed kunde man ocksa sanka begynnelselonema (ibid, s 65). 

1918 K vinnan fick ratt att tilltrada larartjanster ( rektorat, lektorat och 
adjunkturer). Villkoret var en lagre Ion och 60 ~ som pensionsilder(ibid, 
s 66). 

1920 En proposition gav den ogifta kvinnan principiell ratt till tjanst inom 
statens ambeten. Detta berorde dock ett fital ambeten och de m8.ste aven 
ha godkants av Konungen och riksdagen. Man stra.vade efter art en 
sarskild lagstiftning skulle trada i kraft som var riktad at de befattningar 
som man ansag ej var lampliga fOr kvinnor (ibid, s 66). 

1923 Med Behorighetslagen blev man och kvinna (gift som ogift) jamstallda 
vad gallde rarten att tilltrada statstjanst med un®ntag fOr tjanster som 
skulle innebara utovande av v31d (militara och civilmilitara tjanster). 
Ovriga tjanster dar kvinnan nekades tilltrada Vat[ prastiimbetet dar de inte 
forran 1958 kunde ta del av tjansteutbudet (ibid, s 66). 

1925 Inte forran detta ar kunde Behorighetslagen trada i kraft. Man hade de\ 
beslutat om kvinnans Ion och pension. Principen med lika Ion 
negligerades, och pensionsaldem fOr kvinnor sattes till 64 3.r till skillnad 
mot mannens, 65 ar. Vid en narmare betraktelse vad galler loner 
bestiimdes art hogsta loneklassen inom varje Ionegraden ej skulle galla for 
kvinnoma. Fortfarande handlade argumenten om kvinnornas "Utgre 
prestationsformaga och hoga franvarofrekvens''(ibid, s~llO). 

1939 Forbud mot art avskeda kvinnor i samband med aktenskap (trolovning 
eller havandeskap ). K vinnan skulle dock ha haftl minst tva ars 
stadigvarande arbete for art lagen skulle galla (Widerberg 1980, s 112). 

1947 Lika Ion mellan man och kvinnor inom statlig tjanst (Oblander 1995, s16). 
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1960 ATP- Allman tillaggspension."Ger enligt vissa ~egler alderspension, 
fOrtidspension, sju.k:bidrag och familjepension utover de fOrmaner som 
utgar inom folkpensioneringen. Storleken av pensionen beror pa den 
forsakrades inkomst under de aktiva hen, den s.k. pensionsgrundade 
inkomsten."(kalla: Bra Boeker, Bd 1, s.132. 1:a utg. 1973). Eftersom 
kvinnor generellt sett ej arbetar i lika manga 8.r som mannen p.g.a. 
barnledighet m.m. rar de ej samma formaner av ATP- systemet som 
mannen. !nom ATP-systemet finns dock begreppet efterlevnadspension 
for ankor, som enbart galler fOr kvinnor, dar det;t avlidne mannens tidigare 
pensionsbelopp ger ankan en i manga fall storrel pension (Fran fattigdom 
till valfard 1978, s 92). 

1970 En kvinna t1r inte avskedas beroende pa havandeskap eller barnsbOrd 
forutsatt att bon hade haft stadigvarande arbete i ett irs tid (Widerberg 
1980, s 130). 

1973 Forbud mot diskriminering p.g.a. kon vid tillsattning av tjanst. Detta 
gallde endast statliga tjanster (ibid, s 125). 

1976 Jamstalldhet mellan kvinnor och man i statlig tjanst. ''Myndighet skall 
verka fOr jamstiilldhet mellan sina kvinnliga och manliga anstallda"(ibid, 
s 125). 

1977 lnfOrandet av MBL, Medbestammandelagen. Lagen skulle ge de anstiillda 
ett okat inflytande pa arbetsplatsen och skulle pa langre sikt kunna oka 
jamstalldheten mellan man och kvinnor (Fran fattigdom till valfard 1978, 
s 107). 

K vinnans civilrittsliga stillning 

187 4 ''Den gift a kvinnan rar ratt att sjalv disponera sin egen arbetsinkomst, 
samt den egendom som undantagits mannens forvaltning eller som genom 
gava eller testamente tillfallit henne"(Widerberg 1980, s 70). 

1884 Den ogifta kvinnan blir myndig vid samma aider som mannen (21 h) 
(ibid, s 69). 

1908 "Gifta kvinnor fick ratt till egen debetsedel, forutsatt att de hade egen 
inkomst, och tick darmed kommunal rostrtitt pa samma ekonomiska 
villkor som mannen"(ibid, s 72). 

1920 Gifta kvinnor fickful/ myndighet (Oblander 1995, sl2) 
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1921 Giftermalsbalken innebar att bade mannen och kvinnan fick samma 
rattigheter och skyldigheter vad betraffar hemmets forvaltning, 
fors6rjningsb0rdan och barnens uppfostran. Formellt sett blev de 
jamstallda vardnadshavare, men utgingspunkten var anda den 
traditionella med mannen som rorste familjerorsorjare och kvinnan med 
huvudansvaret fOr hemmet. Fadem var fortfarande barnets ekonomiska 
rormyndare vid tillging till eventuell form6genhet (Widerberg 1980 s 71 ). 

1921 Grundlagsandringar som gav man och kvinnor lika och allman 
rostratt (ibid, s 71 ). 

1949 Forildrarbalken- Kvinnan blev nujamstalldformyndare med mannen. 
Giftermalsbalken innebar endast att de bada makama blev jamstallda 
vardnadshavare(ibid, s 113). 

Fortplantning 

1900 Patvingad graviditetsledighet i fyra veckor efter rorlossningen.( detta i 
samband med forbudet mot att lata kvinnor arbeta under jord) Ingen 
ersattning fOr f6rlorad arbetsinkomst utgick (ibid, s 111 ). 

1912 Utokad (patvingad) graviditetsledighet till sex veckor efter forlossningen. 
Det utgick fortfarande ingen ersattning till k:vinnan. Om hon ville borja 
arbeta tidigare var hon tvungen att :fa ett sjukintyg utskrivet av en lakare 
som medgav att kvinnan i fiiga var i en tillrackligt fysiskt god form till 
fortsatt arbete (ibid, s Ill). 

1931 Statsunderstodd moderskapshjalp via sjukkassorna Detta innebar 
sjukpenning 30-42 dagar samt ersattning fOr barnmorska (ibid, s 111 ). 

1937 StatsunderstOdd moderskapspenning utgick efter en generell 
behovsprovning (ibid, s 111). 

1938 Forsaljning och upplysning av preventivmedel blev tillaten. Tidigare hade 
de salts "under disk"(ibid, s 113). 

1939 Tolv veckors riitt tillledighet ( ej langre pAtvingad) vid graviditet 
(Widerberg 1980, s 112). 

1945 6 manaders ratt tillledighet vid graviditet (ibid, s 112). 

1948 Utbetalning av barnbidrag. Dessa utgick direkt till mOdrarna och 
fungerade samtidigt som ett slags vhdnadsbidrag (Baude 1994, s 67). 

-88-



1949 Arbetsskyddslagen hindrar arbetsgivaren ftin att neka kvinnan ledighet 
vid barnsbord om hon uppvisar ett intyg som bekraftar barnets nedkomst 
inom sex veckor. Kvinnan skall ocksa ha ratt tillledighet for 
amning (Widerberg 1980, s 112). 

1974 Rlitt till fri abort. Forutsatt att det inte forelag nagon skada for kvinnans liv 
och halsa fore utg8.ngen av den tolfte veckan (ibid, s 133). 

1976 Begreppet gemensam vardnad infors. Detta galler oavsett om foraldrama 
ar gifta eller sammanboende (Fran fattigdom till valfiird 1978, s 103 ). 

1979 Gravida kvinnor tar rattighet till omplacering p8. arbetsplatsen dA de inte 
langre ar kapabla till att utfora vissa fYsiska uppgifter. Detta med 
bibehallna anstallningsformaner (Widerberg 1980, s 134). 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bonis ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran hela landet for att studera bar. Hogskolan bestar av 
fern instirutioner ocb utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek ocb information, textil, teknik, pedago
gik samt.:data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung linnu Uingre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vlifskolan som inrlittades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksambet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institution en 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshog~kolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Bonis landets enda 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrlittats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta te1'tlii
ner), varav minst 80 poling inom amnet bibliotf'ks- och 
informations vetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 
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