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Title 
 
In government service for the kingdom: Women’s gradual entry into the male 
Swedish archival society during the first half of the 1900s. 
 
Abstract 
 
Master’s thesis in archival science, ALM-program at the University of Lund, Sweden. 
 
This Master’s thesis aims to highlight the first decades of the Swedish archival 
society from a gender perspective. The timeframe of the research stretches from 1899, 
when the first Swedish National Archive’s regional archive was founded, to the 
1960s, when the first women were employed as archivists. It includes the regional 
archives of Vadstena, Lund, Visby and Östersund. The theoretical basis for the essay 
is Michel Foucault’s theories of archaeology and power, as well as Gadamer’s 
hermeneutics. 
  
The essay discusses topics such as: When were women first employed at the Swedish 
National Archive’s regional archives? What kind of education did they have? How 
many women were employed compared to the number of men? I also investigate the 
women’s marital status by looking into statistical data from the Swedish National 
Archive’s regional archive in Lund, since researchers have stressed that women in 
government services at the turn of the century often were unmarried. By answering 
these questions, I aim to provide a detailed picture of the first decades of the regional 
archival society. 
 
The essay is divided into three main parts. The first part provides a picture of 
Swedish society during the first decades of the 1900s, particularly focusing on areas 
like the gender-segregated society and the difficulties for women in gaining access to 
higher education. This part provides a background to the second one, in which the 
archival society of the time is thoroughly analysed. Finally, the third part discusses 
the reasons for why it took so long for women to be employed as permanent staff, and 
also highlights the factors that contributed to this. In this study, the power structures 
of a profession that, for a long time, appeared to be entirely male are revealed. 
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Inledning 

I dagens samhälle arbetar kvinnor i stor utsträckning på arkiv och flera har sökt sig 
till de arkivutbildningar som finns i landet. När jag själv började som arkivstuderande 
vid den då nystartade ABM-mastern i Lund (2008) var fördelningen 6 kvinnor mot 5 
män och året därpå var alla kvinnor (3).1 Samma år var fördelningen på grundnivå i 
arkivvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand 172 kvinnor mot 80 män (2008) och 
227 kvinnor mot 82 män (2009). På avancerad nivå var siffrorna dock jämnare: 2008 
och 2009 läste sammanlagt 29 kvinnor arkivvetenskap på avancerad nivå vid 
Mittuniversitetet, vilket kan jämföras med 30 män.2 Men så här har det inte alltid 
varit. Först under början av 1900-talet börjar kvinnor överhuvudtaget förekomma i 
arkivmiljöer, men det skulle ännu dröja länge innan de kunde arbeta under titeln 
arkivarie. Arbetet - eller åtminstone titeln - ansågs nämligen vara ett manligt 
privilegium, varför kvinnor länge uteslöts från själva yrket.   
 
I följande uppsats ämnar jag lyfta genusfrågor kring de statliga arkivmiljöernas 
historia. Jag har valt en tidsperiod som sträcker sig från det första landsarkivets 
grundande (1899), fram till 1960-talet då de första kvinnorna började anställas. Det 
valda tidsspannet är intressant ur mer än en synvinkel. Under sekelskiftet 1800-1900 
blev medelklasskvinnan samhälleligt aktiv på ett helt annat sätt än tidigare, varför 
man ofta talar om en “ny” kvinnotyp som nu tog form, inte bara här i Sverige, utan 
över hela den europeiska kontinenten; en kvinnotyp Kristin Järvstad i Den kluvna 
kvinnligheten väljer att kalla “övergångskvinnan”. Begreppet, menar hon, är ett 
samlingsbegrepp för en kvinnotyp som förkroppsligade alla typer av frigörelse - 
sexuell, såväl som ekonomisk, yrkes- och utbildningsmässig (Järvstad 2008, s. 10 ff). 
Ser vi till de svenska förhållandena hade kvinnors rättigheter här successivt minskat 
under 1600- och 1700-talet, till att kvinnor under 1800-talet, i stort sett helt kom att 
sakna medborgerliga rättigheter (Ohlander 2000, s. 31 f). Slutet av 1800-talet blev 
därför tiden då en enträgen debatt tog sin början - en debatt som mellan åren 1890-
1920, enligt Järvstad, utvecklades till en i Sverige aldrig tidigare skådad 
kvinnopolitisk aktivitet (Järvstad 2008, s. 7). Litteraturen blev här ett av de forum 
som flitigt användes av (medelklass-) kvinnor för att, av egen hand (om än många 
gånger under pseudonym), kunna skildra den vardag de levde i. Litteraturen kan 
därmed sägas bli en plattform för såväl politiska åsikter som vardagliga skildringar, 
vilka ventilerades och lyftes fram (se t.ex. Järvstad 2008, s. 7 ff, Kerfstedt et al. 1993, 
s. 13). Men trots att manliga författare under tiden hyllades för sin förmåga att kritiskt 
granska samtiden blev det för mycket för delar av publiken när kvinnor gjorde det 
                                                             
1 Även vid grundutbildningen i arkivvetenskap vid Lunds universitet var antalet kvinnor stort: 2008: 18 
kvinnor och 9 män; 2009: 11 kvinnor och 10 män; 2010: 11 kvinnor och 5 män (Enligt uppgift från 
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 2010-04-22). 
2 Enligt uppgift från Ladok, Mittuniversitet, 2010-05-28. 
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samma. Kvinnor sades helt enkelt ha missförstått konstens sanna mening eftersom de, 
menade man, skrev om “företeelser som inte hörde hemma i god konst” (Kerfstedt et 
al. 1993, s. 11).  
 
Under det valda tidsspannet kom emellertid mycket att hända för kvinnors rättigheter, 
både i det svenska samhället i stort och på arbetsplatserna. Perioden hade tagit sin 
början redan under 1850-talet och härifrån fram till 1950-talet gick kvinnor, från att 
ha saknat medborgerliga rättigheter, till att i princip inneha lika rättigheter med 
männen på statliga arbetsplatser. Men det var också en hård tid för kvinnor då 
motståndet mot dem, från männens sida, var både hårt och mångfacetterat (Ohlander 
2000, s. 10 f). Under tiden skedde också en drastisk förändring i samhällets 
arbetsfördelning. Från att kvinnor under det sena 1800-talet till största delen arbetat 
inom hemmet, medförde industrialiseringen en totalomvändning som gjorde att det 
1960 endast fanns ett fåtal kvinnor kvar inom jordbruk och hushåll (Kyle & Qvist 
1974, s. 13).  
 
Ser vi till ett rent arkivhistoriskt perspektiv är det först under slutet av 1800-talet som 
en professionell arkivariekår börjar framträda, varför könsfördelningen härifrån blir 
intressant att studera. Riksarkivet skiljdes nämligen inte från Kungl Maj:ts kansli 
förrän 1878 och det är därför först nu vi kan se början till en professionalisering 
(Reuterswärd 2006, s. 21). Det första landsarkivet grundades 1899 - i Vadstena, varpå 
följande landsarkiv invigdes: Lund 1903, Uppsala 1903, Visby 1905, Göteborg 1911, 
Östersund 1930 och Härnösand 1935. Tidigare hade i regel endast män arbetat med 
arkiv- och förvaltningsuppgifter, men när landsarkiven grundades började även 
kvinnor komma in i arkivmiljöerna. Men vad gjorde de; vad var deras 
arbetsuppgifter? 
  
I tidigare uppsatser vid Lunds universitet, framförallt inom ämnet litteraturvetenskap, 
har jag arbetat både med genusteoretiska frågor liksom med frågor som kretsat kring 
den historiska närvarons betydelse i människors vardagliga existens. Det har 
härigenom blivit mig tydligt hur stark påverkan historien har på människors 
identiteter och identitetsskapande - något som kan sägas gälla såväl privat som 
yrkesmässigt. Även Utvecklingsrådet - styrgruppen för jämställdhet, är inne på 
samma sak då de i förordet till Ann-Sofie Ohlanders bok Staten var en man...? 
skriver: “För att förstå sin nutid och framtid är det viktigt att känna till sin historia” 
(Ohlander 2000, s. 6). En studie av kvinnors förekomst och situation på landsarkiven 
under de första verksamhetsåren, blir därigenom en viktig faktor som kan påverka hur 
vi som arkivarier ser på vår yrkesidentitet idag. Genom djupstudier kring dessa 
områden framträder nämligen också kunskaper om en större helhet och ämnet har 
därför valts med en förhoppning om att kunna bidraga till att stärka nutida arkivariers 
yrkesidentitet.  
 
I följande uppsats ämnar jag därför, som ovan nämnt, applicera ett genusperspektiv på 
den statliga arkivvärldens första årtionden. Således tar min valda 
undersökningsperiod sin början 1899, då Vadstena landsarkiv, som första landsarkiv i 
Sverige, slog upp sina portar och sträcker sig sedan härifrån fram till 1960-talet. 
Arbetet har skett utifrån frågeställningar som kretsat kring detta tema; När kom 
kvinnor in i och började arbeta på de statliga arkivinstitutionerna? Vilken utbildning 
hade de och förelåg det någon skillnad i utbildning gentemot männen? Då bland annat 
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Elisabeth Reuterswärd, f.d. förste arkivarie vid landsarkivet i Lund, påpekat att 
arkivyrket tidigare var ett alltigenom manligt yrke, blir det även intressant att fråga 
sig hur fördelningen kvinnor - män såg ut. Hur stora var skillnaderna mellan antalet 
arbetande män och antalet arbetande kvinnor? Forskare har dessutom framhållit att 
kvinnor i statlig tjänst under det tidiga sekelskiftet, i regel var ogifta. Gäller dessa 
förhållanden även de statliga arkiven eller föreligger det här en skillnad gentemot 
andra statliga arbetsplatser? Således kommer jag också att undersöka de arbetande 
kvinnornas civilstånd - en studie som emellertid endast utgår från landsarkivet i Lund. 
Syftet med studien har varit att få en fördjupad genusteoretisk kunskap om 
landsarkivens första verksamhetsår och därigenom, om än inte direkt så indirekt, som 
ovan önskat, kunna påverka nutida arkivariers yrkesidentitet. I uppsatsen försöker jag 
så slutligen också besvara frågor kring varför det dröjde så länge innan arkiven valde 
att anställa kvinnor i någon större omfattning och inom högre tjänstebenämningar, 
men också varför det skedde just då det skedde. Handlade det möjligen om en större 
samhällelig förändring? Genom studien kommer jag därmed även, om än sekundärt, 
att karlägga och framvisa maktstrukturer i det yrke vars tid, åtminstone fram till 1900-
talets andra hälft, framstår i Elisabeth Reuterswärds ord som “ett helt manligt yrke”.3  
 
Studien har alltigenom tonvikt på landsarkivet i Lund, då det geografiska avståndet 
här möjliggjort att jag själv kunnat ta del av materialet på plats. Undersökningen 
omfattar emellertid även landsarkiven i Visby, Östersund, och Vadstena. I uppsatsen 
görs även några utblickar till Riksarkivet, då två kvinnor som arbetade här under det 
valda tidsspannet, Ruth Fischer och Alice Quensel, senare valde att nedteckna några 
av sina minnen härifrån, vilka i sin tur blir viktiga minnesanteckningar från arbetet 
ifråga. Ytterst få utblickar görs i övrigt till Riksarkivet. Av väsentlighet är även de 
chefer som under tiden verkade vid landsarkivet i Lund och som omnämns i studien. 
Mellan 1903 och 1960 hade arkivet följande fyra chefer: 
 
1903-1919 Lauritz Weibull  
1919-1946 Carl Gustaf Weibull  
1946-1954 Karl Mellander  
1955-1961 Birger Lundberg4  
 
Ett stort problem jag i övrigt tvingats kämpa mot har varit bristen på uppgifter, 
information och tidigare forskning kring dessa frågor. I landsarkivet i Lunds 
ämbetsarkiv finns för vissa kvinnor (troligen tillfälligt arbetande) endast ett namn 
antecknat i blyerts och inga mer uppgifter, varför efterforskning i vissa fall, 
åtminstone i en uppsats på ett begränsat utsatt tidsomfång, blivit omöjlig. Även James 
Cavallie som publicerade Ruth Fischer minnen skriver vid utgivningen av dem att 
mer forskning behövs kring det yrke avskriverskorna representerade, men att 
materialet, åtminstone i Riksarkivets ämbetsarkiv, visat sig knapphändigt: “det syns 
begränsa sig till ett par odaterade namn- och adresslistor från olika tidpunkter”, 
skriver han (Fischer 1987, s. 42). Genom Ann Hörsell, arkivråd och avdelningschef 
på Riksarkivet, fick jag i arbetets inledningsskede också tips om att arkivarieminnen, 
insamlade för 10-12 år sedan, numera enligt henne förvarades på Nordiska Museet. 
Dessa har emellertid inte gått att återfinna då jag tog kontakt med museet ifråga. 
                                                             
3 Enligt uppgift från Elisabeth Reuterswärd, 2009-12-04.  
4  Reuterswärd 2003, s. 126. 
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Vadstena landsarkiv har meddelat mig att materialet de sammanställt endast sträcker 
sig fram till 1950, då källorna senare blir mer svåröverskådliga. Det är heller inte att 
betrakta som heltäckande. Uppgifterna som rör Vadstena landarkiv sträcker sig därför 
endast fram till nämnda tidpunkt. Inte heller de övriga arkivens sammanställningar är 
att betrakta som fullständiga; Visby påpekar exempelvis i sammanställningen över 
personalen, att listan huvudsakligen omfattar personer som tjänstgjort vid arkivet sex 
månader eller mer (Lund 2005, s. 239). Vi får därför antaga att tillfälligt anställda 
personer fallit utanför sammanställningen. Det är också viktigt att redan här 
understryka den tolkning som sker i mötet mellan mig som subjekt och det material 
jag studerat. Jag kan inte, utifrån ett nutida perspektiv, helt förstå historien, utan 
måste ständigt tolka den utifrån den kontext jag befinner mig i och den bakgrund jag 
själv är ett resultat av.  
 

Litteratur och källmaterial 
Materialet jag valt att arbeta med har, på grund av ovan nämnda faktorer, till relativt 
stor del bestått av obearbetat arkivmaterial, framförallt vad gäller delen för 
landsarkivet i Lund. Jag har också lyckats erhålla sammanställningar av anställd 
personal från landsarkiven i Vadstena och Östersund. För Visby och Lund finns 
tryckta och utgivna (dock ej fullständiga) förteckningar. Jag har emellertid även 
förhållit mig till den litteratur som finns, vilken huvudsakligen bestått av arkivens 
egna jubileumsböcker. I uppsatsen har jag även, som ovan nämnt, valt att inkludera 
Ruth Fischers och Alice Quinsels nedtecknade minnen från sina respektive arbeten på 
Riksarkivet, trots att Riksarkivet inte ingått i mitt primära undersökningsområde. 
Minnena är dock viktiga nedteckningar från tiden ifråga. Fischers består av 54 
spatiöst nedtecknade sidor och förvaras på Riksarkivet, men vilka även finns tryckta 
och utgivna av James Cavallie. Kari Tarkianinen väljer att kalla dem “en riktig 
skvallerkrönika” (Tarkianinen 1994, s. 26) - ett uttalande som tyder på en tydlig 
genusbaserad fördom, då “skvallrighet” historiskt betraktats som ett typiskt kvinnligt 
drag. Ohlander menar dessutom att detta var en av anledningarna till att kvinnor inte 
kunde släppas in på statliga arbetsplatser som exempelvis telegrafister eller 
telefonister, då deras “skvallriga natur” ansågs hindra dem från att kunna hålla tyst 
(Ohlander 2000, s. 89). Förvisso berättar Fischer en del om andra människor på 
arkivet ifråga, men att kalla hennes nedtecknade minnen för en skvallerkrönika är 
både fel och ogrundat. Istället bör de betraktas som en viktig källa och inblick i 
dåtidens arkivvärld, då få nedteckningar från yrket, särskilt från det tidiga 1900-talet 
och i all synnerhet kvinnliga, annars finns. Ytterligare en kvinnas nedtecknade 
minnen refereras till i uppsatsen: Alice Quensel som i memoaren Äldsta dotter. 
Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj från 1958, nämner några tankar kring 
sitt tidigare yrke på Riksarkivet. Quensel arbetade här något decennium från 1912, 
medan Fischer hade sin arbetsplats på Riksarkivet i hela 57 år. Emellertid var Fischer 
aldrig anställd (Fischer 1987, s. 41 f). 1923 erhöll hon dock Finlands Vita Ros’ 
förtjänsttecken och 1945 Finlands Vita Ros’ orden, för arbete med 
registraturavskrivningar för det finska stadsarkivets räkning (Fischer 1987, s. 44). 
    
Vad gäller arkivmaterialet för landsarkivet i Lunds ämbetsarkiv har jag utgått från 
tjänstematriklar från åren 1903 till 1961. En del av anställningskorten har försetts 
med handskrivna tillskrifter. Dessa noteringar har jag i arbetet överlag inte skilt från 
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det övriga materialet, utan sett som en del av helheten i materialet. På de ställen jag 
ansåg det nödvändigt har jag dock förtydligat genom att notera att det är en 
handskriven uppgift på korten jag refererar till. Emellertid finns möjlighet att 
felaktigheter förekommer i dessa tillskrifter, då de verkar vara tillkomna av senare 
hand. Möjligen har de dock gjorts då någon efterforskat personalen vid arkivet ifråga. 
Materialet som rör landsarkivet i Lund är hämtat från Landsarkivet i Lund, 
tjänstematriklar 1903-1961 DV11:1 och Landsarkivet i Lund, tjänstematriklar 1903-
1980 DV11:2. Materialet från landsarkivet i Östersund är sammanställt av Joakim 
Fogelberg och kommer från Landsarkivet i Östersunds ämbetsarkiv D 1: 1 
(Länsarkivet i Östersund, tjänstematrikel 1935-1957), Landsarkivets i Östersunds 
ämbetsarkiv F 1: 9 (Länsarkivets ämbetsarkiv, personalen 1921-1940), Landsarkivets 
i Östersunds ämbetsarkiv F 1: 51 (Länsarkivets ämbetsarkiv, personalen 1951-1960), 
Landsarkivets i Östersunds ämbetsarkiv. Personal 1961-1970 F 11 a:1, 
Landsarkivets i Östersunds ämbetsarkiv. Personaldossierer 1979-1995 F 11 a:3. Vad 
gäller materialet från Vadstena landsarkiv har jag erhållit en sammanställning av 
förste arkivarie Claes Westling, vilken omfattar personal tjänstgörande vid arkivet 
mellan åren 1899-1950.  
 
I studien har jag även valt att inkludera en bakgrundsdel som tar fasta på samhällets 
värderingar under tiden med en särskild tonvikt på statliga arbetsplatser och de 
debatter som ägde rum gällande kvinnors rätt till arbete vid desamma samt rätten till 
den högre utbildningen. Bakgrundsdelen är, i sin tur, tänkt att binda upp mina vidare 
resonemang och slutsatser i en större helhet. Härvid har funnits betydligt mer 
forskning att tillgå. Under de senaste decennierna (allt sedan 60-talet) har ett 
underifrån-perspektiv alltmer börjat växa fram, då historieforskningen mer och mer 
flyttat fokus från kungar, diplomati och krig, till att i allt större grad omfatta “folkets 
historia”. Det var ur detta underifrån-perspektiv som kvinno- och 
jämställdhetsforskningen kunde börja växa fram, vilket starkt skedde under 1980-talet 
(Hirdman 1992c, s. 9; JämO - Jämställdhetshistoria). En av de tongivande inom det 
vetenskapliga fältet har varit professor emeritus Ann-Sofie Ohlander, vars 
forskningsresultat fått en given plats också i min uppsats. Hennes bok Staten var en 
man...?, skriven i samråd med Utvecklingsrådets styrgrupp för jämställdhet och 
utkommen 2000, behandlar utvecklingen av kvinnors rättigheter från 1600-talet fram 
till 1950-talet, men har överlag betoning på andra halvan av 1800- och första halvan 
av 1900-talet. Hon visar här på hur villkoren för kvinnor och män i statlig tjänst skiljt 
sig åt genom åren och hur diverse argument använts för att hålla kvinnor ute från 
högre positioner samt hur deras löner hållits nere. Också hennes andra bok Tusen 
svenska kvinnoår, skriven 1996 tillsammans med Ulla-Britt Strömberg men 
utkommen i ny och reviderad upplaga 2002, har använts i arbetet. Jag har även tagit 
del av och använt mig av kvinnohistoriska artiklar samlade i antologin 
Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, utgiven av Sveriges 
Utbildningsradio.  
 
Viktig i arbetat har även Gunhild Kyles och Gunnar Qvists Kvinnorna i männens 
samhälle. Ur den officiella debatten om kvinnans villkor i Sverige från 1974 varit, 
vilken, efter en kort inledning om kvinnors villkor under 1800- och första halvan av 
1900-talet, presenterar textutdrag ur debatter av väsentlighet för kvinnors rättigheter.5 
                                                             
5  Qvist innehade den första akademiska befattningen för kvinnoforskning (Baude et al. 1987, s. 108). 
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Vidare förtjänar även SOU 1938:47, Betänkande angående gift kvinnas 
förvärvsarbete m.m. avgivet av kvinnoarbetskommittén, samt Fredrika 
Bremerförbundets sammandrag av betänkandet, Kvinnorna i arbetslivet, från 1939, 
att nämnas.  

 

Metod och teori 
Då jag i uppsatsen kommer att studera den statliga arkivvärldens första decennier 
under 1900-talets första hälft utifrån ett genusperspektiv, ämnar jag göra en 
diskursanalys utifrån Michel Foucaults teorier. Undersökningen kommer att ha sin 
tyngdpunkt på förståelse framför förklaring och kan därmed sägas ha en kvalitativ 
utgångspunkt.  
 
Foucault menar att vi inte kan tänka utanför de diskurser vi är en del av då 
diskurserna skapar själva meningsutrymmet för varje kultur (Nilsson 2008, s. 57, 66). 
Det är dock inte de uttryckta tankarna och idéerna som är de intressanta utan de 
bakomliggande, outtalade tänkesätten, då det är dessa som skapar 
möjlighetsbetingelserna för de uttalade idéerna. Historiska texter ska inte läsas som 
dokument utan istället tolkas som en slags monument för vad det är de uttrycker 
(Kjörup 2007, s. 321 ff). Arkivmaterialet jag kommer att tolka är, utifrån Foucaults 
teorier, en del av en större social kontext och är därmed också ett uttryck för sin tid.  
 
En diskursiv praktik kan beskrivas som en grupp regelsystem för utsagor under en 
bestämd tidsperiod och för en förutbestämd krets, där utsagor avser alla de sätt som 
en vetenskap yttrar sig på. I grunden finns en uppsättning regler för hur de olika 
utsagorna grupperas och kombineras och som därmed, i ett visst samhälle vid en 
specifik tidpunkt, både definierar och sätter gränser för vad som är möjligt att tänka 
eller säga samt bestämmer vad som sedan bevaras av det som sägs (Kjörup 2007, s. 
321 ff; Nilsson 2008, s. 51; Stokes 2007, s. 187). En diskurs definieras lika mycket 
(eller mer) av vad den utesluter som av vad den innehåller. Det är diskurser som 
producerar och för vidare makt och det är också diskurser som först måste studeras 
för att subjekten ska kunna förstås (Nilsson 2008, s. 55, 60, 93).  
 
Foucault använder sig av begreppet epistem, med vilket han avser en form av 
begreppsmässiga raster genom vilka vi betraktar världen. Före varje 
forskningsprocess bestämmer dessa hur verkligheten ska kategoriseras, alltså vad som 
hör ihop och vad som inte gör det. Kunskap och de begrepp genom vilka vi förstår 
oss själva är, enligt Foucault, temporära, föränderliga och ”ickehistoriska” (Kjörup 
2007, s. 322 f).  
  
I Foucaults teori skapar diskurser maktstrukturer vilket är något även min uppsats, om 
än indirekt, kommer att behandla. För att förstå maktförhållandena som berörs i 
uppsatsen bör vi dock börja med att betrakta de teorier kring genuskonstruktioner och 
makt som presenterades vid mitten av 1900-talet av Simone de Beauvoir i verket Det 
andra könet. Hon menar här att samhället av tradition hänvisat kvinnan till 
äktenskapet och att äktenskapet varit kvinnans huvudsakliga uppgift i livet. Kvinnan 
har stängts in i generella kategorier och integrerats i ett slags kollektiv som styrs av 
män, inom vilket de intar en underordnad plats (de Beauvoir 2008, s. 489 ff, 698). Vi 
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kan därmed säga att det här bildas en makthierarki där den samtida diskursen som 
vidmakthåller kvinnans plats i hemmet samtidigt också kommer att utesluta henne ur 
arbetslivet. Kvinnan kommer därmed, i de Beauvoirs terminologi, att omnämns som 
den andra. I förordet till 2008 års svenska upplaga skriver Eva Gothlin:  
 

Satt i positionen som den Andre är kvinnan begränsad inte bara genom lagar och förordningar 
utan också genom andras föreställningar om vad en kvinna är och bör vara. Med de Beauvoirs 
filosofiska terminologi tillåts inte kvinnan förverkliga transcendensen [...], i betydelsen att själv få 
forma sitt liv, att vara skapande. I stället blev immanensen [...] hennes lott; bevarandet och livets 
upprätthållande, repetitionen och reproduktionen.  

de Beauvoir 2008, s. 17, min kurs.  
 
Även Yvonne Hirdman är inne på samma sak då hon i artikeln “Kvinnorna i 
välfärdsstaten. Sverige 1930-1990”, menar att kvinnor blir avvikande i en samhällelig 
maktordning som bygger på att männen är de självklara (Hirdman 1992b, s. 203).  
 
Foucault anser att diskurser inte heller existerar utanför makten, vilket vidare gör att 
diskurser inte kan studeras utan att makten tas i beaktning (Nilsson 2008, s. 85). 
Kroppen är en skapelse av maktrelationer och den är därigenom också central för hur 
vi skapas som subjekt. Sanning är här något som skapas historiskt och diskursivt och 
blir därmed en produkt av de maktrelationer som dominerar vid olika tidpunkter 
(Nilsson 2008, s. 75, 81 f). För att något ska betraktas som sant måste det emellertid 
redan innan finnas inom ”det sanna”, vilket innebär att man endast är i ”det sanna” 
om man lyder ”diskurspolisens” lagar (Foucault 1993, s. 21 ff). Detta innebär, i sin 
tur, att man måste befinna sig inuti diskursen för att det man säger ska betraktas som 
sant. Det sanna som sägs utanför diskursen faller därmed också utanför den. Redan 
från början måste dock vissa krav uppfyllas för att man ska komma in i diskursen. 
Dessa bestäms av ritualer vilka i sin tur bestämmer både passande roller för subjekten 
och enstaka egenskaper hos dem (Foucault 1993, s. 26-28). Det finns enligt Foucault 
två typer av makt: den lagbundna och den disciplinära, där den senare främst kommer 
till uttryck i “normaliseringen” (Nilsson 2008, s. 100). Den enskilde bedöms här 
utifrån hur denne avviker från de normerande förhållandena (Nilsson 2008, s. 90). Vi 
kan här dra paralleller till ovan angivna citat där kvinnan, i de Beauvoirs teori, 
begränsats genom andras föreställningar om henne - en slag normalisering av vad en 
kvinna är och bör vara - något som även kommer fram i uppsatsen, då just samhällets 
föreställningar om kvinnas vara, förhindrat vägen mot högre positioner inom den 
statliga arkivvärlden.  
 
Min undersökning kommer i sin helhet att vara induktiv då jag utifrån ett insamlat 
material summerar och drar slutsatser (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 148). I den 
första delen använder jag mig av rambeskrivningar för en fördjupad insikt i samhället 
under tiden. Jag kommer här dock endast att belysa de generella krafter som verkade i 
landet under tiden. Det är därför viktigt att även poängtera att undantag från 
normerade förhållanden och åsikter alltid funnits. 
 
Då jag i uppsatsen kommer att tolka ett arkivmaterial har jag också valt att ta avstamp 
i Hans-Georg Gadamers teorier kring hermeneutik. Dessa utgår ifrån att man inte 
förutsättningslöst kan närma sig ett material, utan forskarens bakgrund påverkar alltid 
både urvalet av material och tolkningen av det samma.  
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Gadamer betonade starkt en människas förförståelse. Även om vi anstränger oss för 
att vara objektiva påverkas vi alltid av tidigare erfarenheter, varför vi bör inse det 
omöjliga i att tala om en sanning (Gilje & Grimen 2009, s. 179; Textens mening och 
makt 2009, s. 26). Han använder sig av begreppet tradition för att förtydliga att vår 
förståelse alltid har sin grund i den bakgrund vi utgår ifrån; vi är aldrig traditionslösa 
(Lundin 2008, s. 104). Han talar även om förståelsehorisonter, med vilket han avser 
den enskildes möjlighet att förstå. En horisont är emellertid aldrig klart avgränsad 
utan är istället något vi ”går in i” och som vi sedan har med oss. Den hermeneutiska 
situationen beskrivs som ett möte mellan två förståelsehorisonter. För att förstå det 
förflutna måste vi därigenom låta det förflutna inverka på oss själva (Gadamer 1997, 
s. 152; Kjörup 2007, s. 259; Ödman 2007, s. 124). Enligt Gadamer är alla fördomar 
emellertid inte berättigade, utan en text måste även mötas med en öppenhet (Kjörup 
2007, s. 258). Det finns dock en risk att en förförståelse kan göra oss slutna och 
därigenom hindra oss från att se något nytt - något jag är medveten om och försöker 
förhålla mig till (Lundin 2008, s. 112). Det finns också sätt att förebygga en alltför 
subjektiv tolkning. Genom dialoger och diskussioner lyfts materialet upp och kan 
bearbetas på ett mer intersubjektivt plan. Det ska också ur undersökningen framgå 
vilka urvalskriterier som ligger till grund för den (Gilje & Grimen 2009, s. 22 f, 267).  
 
Att en undersökning bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär dock inte 
per automatik att olika sanningskriterier blir oväsentliga. Britt-Marie och Peter 
Sohlberg skriver i Kunskapens former:  
 

Det som är vikigt är tolkningarnas grad av divergens och det handlar om graden av fakticitet, dvs. 
vilka objektiva förhållanden (exempelvis historiska data) som kan förklaras utifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Slutligen handlar det om validiteten - i vad mån tolkningarna kan 
bekräftas och förankras i en intersubjektiv verklighet.  

Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 160.   
 
Då jag i den empiriska delen av min undersökning kommer att arbeta med arkiverade 
organisationshandlingar kommer själva materialet inte vara svårt att kontrollera, då 
källmaterialet jag arbetat med är unikt. Å andra sidan går det emellertid aldrig helt att 
komma ifrån att studien blir en tolkning av det material jag undersöker - en tolkning 
som, utifrån Gadamers teorier, tar avstamp i min sociala bakgrund.  

 

Disposition 
I uppsatsens första del ges en inledande beskrivning av samhället under den valda 
tidsperioden med en betoning på just kvinnor i statlig tjänst. Här visar jag, genom 
framförallt professor Ann-Sofie Ohlander, på hur kvinnor under det tidiga 1900-talet 
ofta kom att arbeta med lågbetalda rutinsysslor - delvis på grund av avsaknad av den 
utbildning som krävdes för högre tjänster - men också på hur dessa arbeten, trots allt, 
många gånger var eftertraktade yrken bland många kvinnor, särskilt ur medel- och 
överklassen. Vidare lyfts också den segregerade samhällssynen fram, vilken föreskrev 
män och kvinnor olika roller och som ett resultat därav, också tilldelade dem olika 
platser och uppdrag i yrkeslivet. 
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I uppsatsens andra del lägger jag fram min analys utifrån det material jag studerat. 
Här presenterar jag fördelningen kvinnor och män vid landsarkiven under deras första 
verksamhetsår, samt visar på betydelsen av utbildning för en statlig arkivanställning. 
Jag studerar även kvinnornas civilstånd utifrån landsarkivet i Lund, då forskare menat 
att kvinnor i arbetslivet och särskilt i de statlig tjänst, under början av 1900-talet, var 
ogifta. Vidare görs paralleller till uppsatsens första del, då denna är tänkt att binda 
upp resonemangen i en större samhällelig helhet och kontext. 
 
Till sist sammanfattar jag mina slutsatser och förklarar därtill varför det dröjde så 
länge innan kvinnor började anställas som arkivarier inom den statliga arkivvärlden. 
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1. Kvinnor i statens tjänst under 1900-talets 
första hälft  

Från att kvinnor i princip saknat medborgerliga rättigheter i det svenska samhället vid 
mitten av 1800-talet, skedde mycket under det sena 1800- och tidiga 1900-talet. 1863 
blev en ogift kvinna myndig vid 25 års ålder och från och med 1884 blev 
myndighetsåldern samma för både kvinnor och män, 21 år (På tal om kvinnor och 
män 2008, s. 8; Göransson 1992, s. 110). Ogifta kvinnor kunde i och med det erhålla 
lägre statliga tjänster, men gifte de sig blev de automatiskt omyndigförklarade och 
förväntades lämna sitt arbete. Att ogifta kvinnor ur medelklassen inträdde i yrkeslivet 
och på arbetsmarknaden accepterades så småningom, men att även gifta skulle ha rätt 
till arbete var mer svårsmält och de blev därför särskilt utsatta på arbetsmarknaden 
(Ohlander & Strömberg 2002, s. 149). Enligt den gängse och traditionella 
samhällssynen stod nämligen gifta kvinnor längst bort från möjligenheten till 
jämställdhet med mannen och därmed också från rätten till ett individuellt yrkesval 
(Hermelin 1939, s. 7). En kvinnlig anställd ansågs dessutom, under lång tid, ha vad 
Ann-Sofie Ohlander kallar “fel civilstånd”; “som ogift var hon en flyktig arbetskraft 
som det vore olönsamt att satsa på, var hon gift hade hon överhuvud inte på 
arbetsmarknaden att göra”, skriver hon (Ohlander 2000, s. 47). Det manliga sakläget 
ansågs emellertid vara tvärtom. Då kvinnans civilstånd användes för att stänga 
kvinnor ute ur högre befattningar, användes samma argument, men med omvänd 
betydelse, för mannen. Då mannen gifte sig blev han enligt lag också 
familjeförsörjaren. För honom förutsattes därför en god lön, fasta positioner och 
karriärmöjligheter. Även för den ogifte mannen måste karriärvägar öppnas, för att han 
skulle kunna gifta sig (Ohlander 2000, s. 48 ff).6 En statlig arbetsgivare kunde 
dessutom avskeda en kvinna om hon valde att gifta sig (Ohlander & Strömberg 2002, 
s. 150). Först 1921 blev även den gifta kvinnan myndig (Göransson 1992, s. 111). 
 
Enligt det borgerliga idealet var kvinnans roll makans och moderns, “en hemmets 
beskyddarinna”, skriver Ohlander och Strömberg och påpekar att bilden av kvinnan 
ofta broderades ut under kristider; det ansågs fel att en “försörjd” kvinna, då det var 
ont om arbetstillfällen, skulle ta upp en plats på arbetsmarknaden på bekostnad av 
mannen/familjeförsörjaren. Under 1930-talets lågkonjunktur motionerade därför 
riksdagsmän ur både höger- och vänsterpartier om att den gifta kvinnan inte borde 
beredas plats på arbetsmarknaden, utan de få arbeten som fanns, borde vara 
förbehållna mannen (Ohlander & Strömberg 2002, s. 149 ff). Det var framförallt tre 
argument som under tiden särskilt flitigt framfördes; för det första betraktades en 
                                                             
6 Ohlander tillägger emellertid att argumentering dåligt stämde med verkligheten, då gifta kvinnor ofta 
även hade ansvaret för familjeförsörjningen och att deras inkomst, i de flesta fall, var helt oumbärlig 
för familjens överlevnad (Ohlander 2000, s. 49). 
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anställning, särskilt en statlig sådan, som en förmån, vilken i mindre utsträckning 
borde kunna erhållas av kvinnor, framförallt inte gifta. För det andra ifrågasattes gifta 
kvinnors arbetsduglighet. Skulle deras arbetsförmåga vara lika effektiv som mäns 
eller ogifta kvinnors? I det tredje argumentet sattes hemmet och barnen i centrum 
vilka, menade man, skulle bli lidande ifall kvinnan sökte sig en plats utanför hemmet 
(Hermelin 1939, s. 7 f). Det tillsattes därför (1935) en kommitté, den s.k. 
Kvinnoarbetskommittén, som fick i uppdrag att utreda huruvida gifta kvinnor borde 
förbjudas på arbetsmarknaden eller inte. Samtidigt hade emellertid nativiteten i landet 
sjunkit till en oroväckande låg nivå, skriver Ohlander och Strömberg och tillägger att 
det aldrig förr, i Sverige, funnits så många ogifta kvinnor som mellan 1850- och 
1930-talet (Ohlander & Strömberg 2002, s. 151). Av kvinnor födda på 1870-talet var 
siffran så hög som en fjärdedel och ur de högre samhällsskikten, inom vilka siffran 
var särskilt hög, uppgick antalet ogifta kvinnor ibland till hälften (Ohlander 2000, s. 
40). Det gick därför inte att blunda för att det fanns kvinnor som hellre behöll sitt 
arbete, än riskerade förlora det genom giftermål och barnafödande (Ohlander & 
Strömberg 2002, s. 151). I boken Kvinnorna i arbetslivet från Fredrika 
Bremerförbundets skriftserie från 1939, står att läsa att det nu skedde “en märklig 
omsvängning i opinionen”;  
 

Från att ännu år 1934 ha motionerat om restriktioner för gift kvinnas förvärvsarbete framlade 
riksdagsmän ur alla partier redan vid 1935 års riksdag sin ändrade uppfattning om detta problem. 
Den torde närmast kunna betecknas så att problemet nu vore förvärvsarbetande kvinnas rätt till 
äktenskap och moderskap.  

Hermelin 1939, s. 11.  
 
Kommittén kom även att helt ta avstånd från tanken på ett yrkesförbud för gifta 
kvinnor, när de 1938 lade fram sitt betänkande, där de dessutom föreslog ett förbud 
mot att få avskeda kvinnor på grund av giftermål, graviditet eller förlossning - något 
som gick igenom 1939. Efter lagens inträdande steg antalet gifta kvinnor på de 
statliga arbetsplatserna (Ohlander & Strömberg 2002, s. 151 f; Hermelin 1939, s. 12). 
 

1.1 Kvinnliga biträden i statens tjänst 
Ogifta kvinnor accepterades alltså, rent formellt, relativt “tidigt” på arbetsmarknaden. 
Att de släpptes in på arbetsmarknaden hängde samman med det faktum att de ogifta 
kvinnorna under 1800-talet blivit allt fler och att deras försörjning därmed blivit en 
betungande plikt för deras manliga anhöriga (Ohlander 2000, s. 28). Kvinnokraften 
var emellertid lågavlönad och togs huvudsakligen in av besparingsskäl, som biträden 
eller tillfälligt arvoderande. Denna, icke ordinarie personal, var tänkt att avlasta 
tjänstemännen med enklare, rutinartade uppgifter, däribland renskrivning, då 
tjänstemännen ofta hade akademisk bakgrund och därför var betydligt dyrare att 
anställa (Kyle & Qvist 1974, s. 14; Ohlander & Strömberg 2002, s. 157). Män gavs 
ofta även, till skillnad mot kvinnor, möjligheten att avancera inom sitt yrke (Florin 
1992, s. 136). Också rent språkligt skulle benämningen biträde beskriva ett yrke vars 
arbetsuppgifter bestod av enklare rutinuppgifter som skulle utgöra hjälp åt högre 
tjänstemän, skriver Bengt Nilsson i avhandlingen Kvinnor i statens tjänst - från 
biträden till tjänstemän. Beteckningen skulle således peka på kvinnan som 
hjälparbetare framför självständigt yrkesarbetande. Han menar dessutom att det 
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implicit var uttalat att det enbart var kvinnor som skulle rekryteras till majoriteten av 
biträdestjänsterna (Nilsson 1996, s. 22).  
 
De kvinnliga biträdena vid statliga verk var många gånger talrika och redan vid 
sekelskiftet fanns, vid flera statliga verk, lika många eller till och med fler kvinnliga 
biträden än ordinarie tjänstemän, skriver Ohlander och Strömberg. Deras 
arbetssituation var dock ofta otrygg och deras anställningar kunde hastigt avbrytas. 
De förväntades dessutom frivilligt sluta då de gifte sig, vilket skulle innebära att 
staten slapp dyra utgifter för exempelvis pension. Lönen var ofta bara hälften av de 
lägst betalda ordinarie manliga tjänstemännens (Ohlander & Strömberg 2002, s. 157). 
De gängse kraven på personlig kompetens hade nämligen helt sonika fallit bort när 
den statliga löneregleringskommittén skulle uttala sig om anställda kvinnor inom 
staten, vilket skedde till förmån för kön, som istället för kompetens blev den 
dominerande faktorn; könsgränser upprättades, där det var naturligt att kvinnan skulle 
underordnas mannen och varför hon kunde bli (skriv-) biträde, men inte ordinarie 
(Ohlander 2000, s. 37 f). Ohlander lyfter upp historikern Christina Florin som menat 
att de statliga skrivbiträdenas arbets- och levnadsförhållanden många gånger var 
bedrövliga, trots att de kom från högre samhällsskikt: “de utgjorde ett slags 
proletariserad borgerlighet eller aristokrati” (Ohlander 2000, s. 47). Men trots det 
var arbetena eftertraktade av många kvinnor, särkilt av dem från medel- och 
överklassen, av vilka majoriteten hade en examen från flickskola eller liknande 
(Ohlander & Strömberg 2002, s. 157). Även de rekryterade var ofta från de borgerliga 
skikten menar Florin och fortsätter:  
 

Med den borgerliga bildningen följde ett ’språk’, ett sätt att föra sig, en förmåga att formulera sig 
som också kvinnorna själva kunde utnyttja. De kunde skapa sig en slags ’maktsfär’ på lägre 
nivåer i tjänstemannavärlden, där de kunde konkurrera med män eller kvinnor från andra 
samhällsklasser.  

Florin 1992, s. 138.  
 
Det började dessutom anses socialt accepterat att kvinnor ur de högre samhällsskikten 
arbetade som kontorsbiträden, då de här inte behövde “göra avkall på sin kvinnlighet” 
(Florin 1992, s. 138). Det blir här tydligt hur kvinnor i den samtida diskursen 
begränsas genom andras föreställningar om vad en kvinna är och bör vara. Vi kan 
därför dra paralleller till de teorier av de Beauvoir som ovan presenterats under 
uppsatsens “Metod och teori”. Den samtida diskursen upprätthåller ideologin om 
kvinnans plats i hemmet, men för sitt ekonomiska uppehälle kan hon alltså arbeta 
inom yrken där hon inte behöver göra avkall på “kvinnligheten”. 
 

1.2 Den segregerade samhällssynen  
Samhället brukade således en särartssyn inom vilken kvinnors rättigheter kom i andra 
hand; “Synen på män och kvinnor som komplementära och inte alls lika, var 
förhärskande”, skriver Ulla Wikander och menar vidare att dessa skillnader ingick i 
det allmängods de flesta tog för sant och vetenskapligt (Wikander 1992, s. 133 f). 
Även Florin är inne på samma sak då hon skriver:  
 

I polemiken tog männen ständigt fram föreställningarna om skillnaderna mellan könen: till 
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kvinnornas värld hörde fortplantningen av släktet, den oordnade naturen, sexualiteten, det intima 
skvallret, familjen och det privata. Männen däremot förknippades med rationalitet, paragrafers 
tydande, regelmässighet, administration, effektivitet, omdöme, makt och ansvar - allt det som var 
sinnebilden för staten och byråkratin.  

Florin 1992, s. 149.  
 
Även den medicinska forskningen gynnande teorierna om skillnader mellan könen, då 
kvinnan här uppfattades som svagare. Det handlade således, menade man, inte om 
orättvisa, utan om biologi, skriver Yvonne Hirdman i artikeln “Kvinnor, makt och 
demokrati” och menar vidare att “denna genusproduktion - denna vetenskapligt 
skapade annorlunda kvinna - dominerade tiden och tanken” (s. 165). Skillnaderna 
gjorde i sin tur att det blev naturligt att män och kvinnor skulle utföra olika arbeten, 
vilket vi nedan ska se även skedde på arkiven, då arkivyrket i sig annars (bland annat) 
klassades som “för tungt” för att det skulle kunna utföras av kvinnor. Kvinnor ansågs, 
av både arbetsgivarna och de manliga arbetarna, passa bäst som hjälparbetare vid 
sämre avlönade tjänster (Wikander 1992, s. 133 f). Dessutom menar Ohlander, med 
hjälp av historikern Agneta Emanuelsson, att det även för statliga skrivbiträden 
(liksom för sjuksköterskor) fanns en modell, där det kvinnliga skrivbiträdet, på 
samma sätt som en kvinna i äktenskapet, skulle underordnas mannen/chefen 
(Ohlander 2000, s. 38). Även i Kvinnorna i arbetslivet från 1939, är skribenten inne 
på samma förhållande, vilket konkretiseras i bildtexten “[h]an är chef, hon lyder 
order” (Hermelin 1939, s. 41). I en analys av Arbetsmarknadskommitténs 
kvinnonämnd från 1951, menade man att denna uppdelning av arbete i kvinno- 
respektive manssysslor var stadigt förankrad hos både arbetsgivare och arbetstagare, 
men att fördelningen till stor del berodde på tradition. Det finns, menade man, ett 
motstånd från både mäns och kvinnors sida gentemot att utföra varandras sysslor; 
män vill inte utföra kvinnosysslor och vice versa. I denna uppdelning var det männen 
som skulle utföra det tunga arbetet, men vad som klassades som tungt skiljde sig 
emellertid mellan yrken (Kyle & Qvist 1974, s. 35 ff). Det tunga arbetet som 
argument är något även Ohlander är inne på. Avsaknad av fysik styrka, menar hon, 
blev ett annat skäl till att hålla kvinnor ute ur högre statliga positioner - ett argument 
som fanns kvar långt in på 1900-talet (Ohlander 2000, s. 84). Emellertid verkar det 
endast ha spelat en roll i yrken där kvinnan sågs som en hotande konkurrent till 
mannen, då kvinnor i de kvinnodominerande yrkena, inte råkade ut för samma 
argument som ett sätt att hålla dem utanför, trots att arbetet där många gånger var väl 
så tungt, om inte ännu tyngre, skriver hon (Ohlander 2000, s. 88). I utredningen slås 
även fast att den kvinnliga arbetskraften hämmats av handikapp, däribland ett större 
ansvar för och arbete i hemmet än vad mannen utfört - ett påstående som styrks med 
undersökningar om mäns och kvinnors frånvarofrekvens i arbetslivet samt en 
jämförelse över omfattningen av deras respektive hushållsarbeten, skriver Annika 
Baude i Kvinnoarbetsliv. Baude drar därav slutsatsen att kvinnans plats ännu, år 1951, 
ansågs vara i hemmet (Baude et al. 1987, s. 104). 11 år senare (1962) introducerades 
könsrollsbegreppet i den svenska debatten, genom en forskningsrapport av 
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (Kvinnors liv och arbete), i vilken man 
framvisade hur både arbetslivet och samhället i stort genomsyrades av stereotypa 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Rapporten kom att få stort inflytande inom 
både politik, media och fackliga organisationer (Baude et al. 1987, s. 104 f).  
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1.3 Tillgången till den högre utbildningen 
Fram till slutet av 1800-talet var kvinnor helt uteslutna från universiteten. 1870 fick 
de (som privatister) rätt att avlägga studentexamen och nu skulle även universiteten 
öppnas för dem (På tal om kvinnor och män 2008, s. 8).7 Men verkligheten skulle visa 
sig bli något helt annat än teorin. Reformen blev nämligen endast, vad Ohlander och 
Strömberg kallar, “ett slag i luften” (Ohlander & Strömberg 2002, s. 144). Den 
naturliga vägen till universiteten var för pojkar som efter folkskolan började i statliga 
läroverk. Flickor, som gick tillsammans med pojkarna fram till folkskolans slut, fick 
inte fortsätta till de statliga läroverken, eftersom de inte öppnades för flickor förrän 
1927. De kvinnor som ändå ville studera vid universiteten fick läsa privat i hemmet 
eller gå i privata flickskolor och sedan försöka avlägga studentexamen som privatister 
(Ohlander & Strömberg 2002, s. 144 f). Att gå i flickskola var dock dyrt och det blev 
därmed något som endast var möjligt för de mer bemedlade samhällsskikten, vilket 
vidare ledde till att det endast var de någorlunda välbärgade som kunde söka sig till 
yrken som krävde utbildning (Kyle & Qvist 1974, s. 19). Nilsson menar, med en 
hänvisning till Qvist, att staten ökade sin satsning på utbildning, i synnerhet vad 
gällde flickskolor, men att skolorna blev starkt segregerade vad gällde den sociala 
rekryteringen, vilket delvis berodde på statuter och höga avgifter. Flickskolorna kom 
därmed att bli förbehållna de “bildade klasserna”. En genomgången flickskola var 
emellertid ofta ett krav för de flesta tjänsterna på lägre nivå och av de ca 500 
skrivbiträden som fanns inom den statliga förvaltningen kring sekelskiftet, hade 
närmre 70 % flickskoleutbildning (Nilsson 1996, s. 17; Ohlander 2000, s. 46). Den 
bristande utbildningen var därför ytterligare ett hinder för kvinnor. I Fredrika 
Bremerförbundets sammandrag av Kvinnoarbetskommitténs Betänkande skriver man: 
 

I gamla dagar var kvinnligt förvärvsarbete utom hemmen sällan yrkeskickligt arbete. Yrkena 
fördelade sig på manliga och kvinnliga i stort efter gränsen fackutbildade eller icke. Därför 
återfinns kvinnorna mest i de yrken som icke haft några vare sig i lag eller genom sedvänja 
fastställda kompetenskrav.  

Hermelin 1939, s. 55.  
 
Vidare menade man att det “manliga monopol[et] på högre utbildning [...] överlag 
verkat hindrande för de unga kvinnorna vid deras val av yrke” (Hermelin 1939, s. 55).  
 
De kvinnliga akademikerna nedvärderades dessutom, skriver Ohlander och 
Strömberg, då det manliga akademiska motståndet mot kvinnliga forskare var sällsynt 
segt. De bestyrker uttalandet genom ett utlåtande från Uppsala universitet, vilket 
stadfäste att “kvinnan ‘...psykologiskt sett, avgjort mindre lämpar sig för 
universitetens vetenskapliga gärningar än män’” (Ohlander & Strömberg 2002, s. 
146). Kvinnor var även länge uteslutna ur studentnationerna, vilket, även det, menar 
Ohlander, var en markering att de inte riktigt ”hörde till” (Ohlander 2000, s. 67). 
Därutöver var familjeinställningen under tiden inriktad på att döttrars utbildning inte 
var lika angelägen som söners (Hermelin 1939, s. 56). Men även om kvinnan avlagt 
studentexamen, tillåtits gå på universitetet och examinerats var arbetslivet ännu, till 
största delen, endast till för männen. Grundlagen stadfäste nämligen att statliga 

                                                             
7 Universiteten öppnade för kvinnor 1873. De hade därmed rätt att ta akademisk examen med 
undantagen teologi och juridik. (På tal om kvinnor och män 2008, s. 8; Ohlander 2000, s. 62). 
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tjänster var till för “infödde svenske män” - något som ändrades först 1949 (Ohlander 
2000, s. 111). Även ur denna synvinkel lönade det sig därför inte för kvinnor att 
studera vid högre läroverk, eftersom de senare ändå inte skulle kunna erhålla ett 
arbete som uppvägde kostnaderna för flera års studier. 1923 kom emellertid den så 
kallade behörighetslagen (trädde i kraft 1925) som fastslog att även kvinnor skulle 
kunna erhålla högre statliga tjänster (Ohlander & Strömberg 2002, s. 147). Praktiken 
såg emellertid även här annorlunda ut, då lagen länge motarbetades och med tiden 
dessutom kom att förses med allt fler undantagsbestämmelser (Kyle & Qvist 1974, s. 
15; Hermelin 1939, s. 6).  
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2. Kvinnor i den statliga arkivvärlden under 
1900-talets första hälft 

Fram tills 1927 var kvinnor således, på ett eller annat sätt, utestängda från det statliga 
arkivyrket, både på grund av sitt kön (då de inte kunde erhålla högre statliga 
anställningar) och på grund av det faktum att de saknade tillträde till universiteten och 
därigenom också saknade de formella behörighetskraven som ansågs nödvändiga för 
yrket. Arbetet krävde nämligen akademisk examen skriver Reuterswärd i artikeln 
“Arkivariens arbetsvillkor - en historisk tillbakablick”.  
 

För att kunna bli anställd som arkivarie vid ett landsarkiv eller Riksarkivet vid 1900-talets början 
krävdes att sökanden hade endera en juris kandidat- eller filosofie licentiatexamen - och i 
grundexamen måste ingå minst tre ämnen av historia, statskunskap, latin, nordiska språk eller 
romanska språk.  

Reuterswärd 2006, s. 21.  
 
Därutöver skulle arkivarien, liksom de flesta andra anställda inom civila ämbeten i 
statens tjänst, ha avlagt en så kallad kansliexamen, som infördes 1904 (Reuterswärd 
2006, s. 21). 
 
I Riksarkivets årsbok Riksens arkiv - det gamla som det nya från 1994 slår Kari 
Tarkiainen fast att kvinnor inte förekom i arkiv under äldre tid. Yrket ansågs helt 
enkelt som “för tungt” för att det skulle kunna utföras av en kvinna. “Arkivarien”, 
skriver han med en hänvisning till en tysk arkivhandbok, “skulle vara en lång karl 
med starka ben och gott balanssinne för att kunna klättra på en stege” (Tarkiainen 
1994, s. 26). Kravet på fysisk styrka för statliga tjänstemän är något även Ohlander, 
som ovan redogjort, berättar om:  
 

Den statlige tjänstemannen måste vara fysiskt stark. Detta betonades återkommande, särskilt 
ifråga om högre befattningar. Samtidigt är det ett egendomligt argument, eftersom högre tjänster i 
ämbetsverk och undervisningsväsende knappast i sig krävde särskild fysisk styrka.  

Ohlander 2000, s. 120.  
 
De första kvinnorna inom den statliga arkivbranschen arbetade därför, menar 
Tarkiainen, som avskriverskor. Dessa kvinnor var “damer med bildning från ‘fina’ 
familjer, vilka inte kunde få sin försörjning på något annat ståndsmässigt sätt” 
(Tarkiainen 1994, s. 25). Handstilen ansågs vara det viktigaste arbetsverktyget varför 
de arbetssökande kvinnorna (åtminstone vid Riksarkivet) fick lämna in ett 
handstilsprov då de sökte arbete. Betalningen var emellertid mycket blygsam och 
utgick per tid eller mängd avskrifter, skriver han (Tarkiainen 1994, s. 25).  
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Arkivyrket gick inte heller ihop med den gängse kvinnosynen, vilken i sin tur hade 
sin grund i den särartssyn som ovan presenterats. Kvinnor var fysiskt svaga och 
skulle i sitt yrkesval “gå nedåt” och arbeta för människor det var synd om: sjuka, 
värnlösa, små barn, etc. Detta var sedan länge kulturellt accepterat. Svårare blev det 
för kvinnor som ville arbeta inom yrken som inte passade ihop med tidens 
uppfattningar om vad som var kvinnligt (Florin 1992, s. 147). Ett av dessa områden 
kan sägas vara just arkivarie, då yrket (historisk), som ovan nämnt, betraktats som 
helt igenom manligt.8 Sveriges första kvinnliga amanuens inom den statliga 
arkivvärlden kom därför inte att anställas förrän 1957, då Siv Sjöblom inträdde i yrket 
vid landsarkivet i Lund.9 Långt innan dess hade emellertid kvinnor arbetat med både 
ordnings- och förteckningsarbete vid arkivet, dock utan att inneha den formella 
utbildningen. I och med det var de heller inte berättigade till den lön som tillkom 
akademiskt utbildade tjänstemän (Reuterswärd 2006, s. 29). Vid Riksarkivet fick man 
vänta ytterligare några år. Den första kvinnan som anställdes inom yrket inträdde inte 
här förrän 1962, då Bodil Ulate-Segura anställdes som extra amanuens (Tarkiainen 
1994, s. 26). Dessförinnan hade även (åtminstone) Elsa Nordström sökt en tjänst vid 
Riksarkivet men nekats, då arkivet ifråga inte ville anställa en kvinna. Nordström 
kom istället att bli pionjären på Krigsarkivet (Nörby 2001). Två år efter att Sjöblom 
anställts inträdde även Anna Christina Ulfsparre, då som extra tjänsteman, vid 
landsarkivet i Lund. Hon avancerade och blev 1977 Sveriges första kvinnliga 
landsarkivarie (Reuterswärd 2006, s. 28).10 
 

2.1 Fördelningen: kvinnor - män 
De sammanställningar som finns över personal vid landsarkiven i Sverige är 
dessvärre inte fullständiga och uppger exempelvis inte tillfälligt arbetande.11 Vad 
gäller landsarkivet i Lund finns en förteckning gjord i 100-årsjubileumsboken 
Landsarkivet i Lund 1903-2003. I denna har 25 kvinnor officiellt uppgivits ha arbetat 
vid arkivet mellan åren 1903 och 1960, vilket kan jämföras med 76 män. Detta ger 
oss vidare en procentsats på nära 25 % kvinnor. Emellertid ger inte detta oss en 
fullständigt rättvis bild. Om nyrekryteringarna var män eller kvinnor skiljer sig här 
nämligen markant mellan olika perioder, beroende på vem som under tiden var 
landsarkivarie. När Carl Gustav Weibull övertog landsarkivet 1919 efter brodern 
Lauritz, påbörjades en tid av nästan enbart manliga rekryteringar, vilket kontrasterar 
mot broderns, då många var just kvinnliga biträden. Tittar vi närmre på de olika 
perioderna framträder alltså markanta skillnader. Under Lauritz Weibulls chefskap 
var den övervägande delen kvinnor; 12 kvinnor, mot 10 män, varav alla kvinnor 
arbetade under tjänstebenämningen “biträde” utom Elise Samuelsson som 1904 
anställdes som bokbindare och konservator. I artikeln “Landsarkivet under den 
Weibullska eran” påpekar f.d. landsarkivarien Jan Dahlin, att flera personer, under 
verksamhetens första år, anställdes under kortare tidsperioder som så kallade biträden. 
Dessa var både påfallande många och välutbildade och arbetade fram till sitt 
                                                             
8 Enligt uppgift från Elisabeth Reuterswärd, 2009-04-12. 
9 Dessförinnan hade Siri Söderman haft en provanställning som amanuens vid landsarkivet i Lund. 
Hon kom sedermera att arbeta för SCB i Stockholm (Reuterswärd 2003, s. 128). 
10 Ulfsparre var landsarkivarie mellan 1977-1996. Mellan åren 1977-1984 dock t.f. landsarkivarie.  
11 Alla arkiv har inte heller sammansällningar gjorda. 
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giftermål, skriver han. Även manliga akademiker anställdes, vilka emellertid snabbt 
avancerade mot andra arbetsuppgifter (Dahlin 2003, s. 25). Ser vi istället till Carl 
Gustafs tid som landsarkivarie har, i den sammanställda förteckningen, endast 2 
kvinnor uppgivits: Gudrun Jensen, dotter till vaktmästaren, som arbetade under titeln 
biträde samt Blenda Lundqvist, städerska, vilket kan jämföras med 23 män. Under 
Karl Mellanders tid börjar sedan kvinnor åter anställas: 5 kvinnor mot 9 män. Vid 
denna tid har kvinnor dessutom gått från yrkestiteln biträde till tjänstebenämningarna 
kanslibiträde (2), kansliskrivare (1), arkivvårdare (1), och fotograf (1).12 I 
personalmatrisen har jag dock funnit ytterligare 10 kvinnor. Räknar vi med även 
dessa får vi helt nya siffror. Under Lauritz Weibulls tid arbetade inte mindre än 18 
kvinnor mot 11 män.13 Flera av dessa kvinnorna arbetade dock som “tillfälliga”. Detta 
ger oss i sin tur en procentsats där hela 62 % är kvinnor. Även under Carl Gustafs tid 
tillkommer några kvinnor utöver de två som nämnts ovan. Ytterligare (åtminstone) 3 
kvinnor arbetade under Carl Gustafs chefskap, alla tre med “textning”. Även 2 män 
tillkommer som anställdes kortare perioder på grund av den djupa långvariga 
arbetslösheten under 30-talets depression (Reuterswärd 2003, s. 150). Detta ger oss 
vidare 5 rekryterade kvinnor mot 25 män. Under Karl Mellanders tid tycks biträdena, 
som nämnt, försvunnit och kvinnor istället börjat anställas under andra 
tjänstebenämningar. Inga “tillfälliga” sysselsättningar eller arbete med textning, 
verkar därför återfinnas från denna tid och endast en ytterligare kvinna finns angiven i 
tjänstematrikeln som ej angivits i förteckningen i jubileumsboken; Siri Söderman som 
mellan 1946-47 hade en provtjänstgöring som amanuens vid landsarkivet, innan hon 
sedermera blev amanuens vid SCB (LLA DV11:2; Reuterswärd 2003, s. 128). 
 
Även landsarkivet i Visby uppger i sin 100-årsjubileumsbok, att deras 
sammanställning över personalen ej är fullständig, då källorna, i vissa fall, varit 
svåröverskådliga. Sammanställningen omfattar därför endast personer som tjänstgjort 
vid arkivet i minst sex månader i sträck. (Undantag finns emellertid då även personer 
med kortare tjänstgöringstid uppgivits) (Lund 2005, s. 239). Personer med tillfälliga 
anställningar under benämningar som exempelvis biträde eller med arbeten så som 
textning, får därför, även här, antagas ha fallit utanför sammanställningen. När jag 
kontaktar landsarkivet bekräftar Tryggve Stiltberg att sammanställningen inte gör 
anspråk på att vara fullständig, främst på grund av att dokumentationen varit dålig. 
Stiltberg tillägger dock att arbeten som skrivbiträden eller kopister knappas torde ha 
förekommit vid arkivet, då han ej kunnat finna spår av sådan verksamhet i form av 
upprättade register, excerptsamlingar, kataloger, etc. samt att äldre material av den 
typen verkar ha upprättats av de fåtaliga medarbetarna i arkivdepån.14 Vid en studie 
av den personal som uppgivits i förteckningen återfinns emellertid ytterst få kvinnor 
från valda tidsperiod. Först under 1960-talet kommer fler kvinnor in på arkivets 

                                                             
12 Emellertid förekommer biträdesbenämningen även senare, bland annat 1961 då Doris Wurdel 
anställdes som skrivbiträde och 1965 då Alva Gudmundsson anställdes som kontorsbiträde. 
Tjänstebenämningen ”Arkivvårdare” används i förteckningen som en allmän term då dokumentation 
kring tjänstebenämning saknas (“Personal vid Landsarkivet i Lund under 100 år”, s. 232). 
13 En man har uppgivits ha arbetat med “textning på bokryggar”, som inte uppgivits i den tryckta 
förteckningen, därav 11 män mot de tidigare 10. Elisabeth Reuterswärd nämner dock i texten ”Bland 
expeditionsvakter, amanuenser, kanslister, assistenter, renskriverskor och bokbindare” att ytterligare 
kvinnor tycks ha arbetat här under verksamhetens första årtionden. Hon skriver: ”År 1908 anställdes 
fyra kvinnor [...], 1909 samma antal, 1910, 1911 och 1912 fem stycken och 1913 sex” (s. 144). 
14 Enligt uppgift från Tryggve Stiltberg, 2010-06-01. 
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lönelista, flertalet av dem under yrkestitlarna “arkivarbetare” och “extra tjänsteman”. 
Mellan arkivets grundande 1905 och fram till 1960, arbetade endast 7 kvinnor här 
vilket kan jämföras med 45 män, vilket vidare ger oss ett resultat på 13,5 % kvinnor. 
Bland de sju återfinns bland annat Ester Carlson, städerska, vilken vi nedan ska se 
kom in på arkivet genom maken och vaktmästaren Ture Carlson.15 Även Ella 
Heckscher förtjänar att omnämnas då hon är den första kvinna som omnämns i den 
officiella statistiken över arbetande vid arkivet. Anmärkningsvärt är dock att hon kom 
in på arkivet så pass sent som 1924, då hon gick under benämningen 
“semestervikarierande föreståndare”. Före henne finns alltså ingen omnämnd kvinna i 
förteckningen över anställd personal vid landsarkivet i Visby och efter henne skulle 
det dröja nära 20 år till innan nästa kvinna, Karin Svahnström, 1940, kom in i 
arkivarbetet (Lund 2005, s. 245 ff). Svahnström hade tillsammans med maken 
Gunnar varit en av landsarkivets sommarvikarier, men medan maken så småningom 
erhöll en amanuenstjänst på Fornsalen (tillräckliga medel fanns emellertid inte för att 
han skulle kunna anställas på heltid), anställdes hustrun endast som vikarie “under 
den tid som maken arbetade på Fornsalen eller var tjänstledig för sin avhandling”, 
skriver Birgit Bender i artikeln “Landsarkivet i Visby 1905-1971” (s. 32). I den 
tryckta förteckningen i Visby landsarkivs 100-årsjubilemumsbok återfinns hon under 
titlarna “extra biträde” och “vikarierande amanuens” under åren 1940, 1943, 1945 
samt “semester vikarierande föreståndare” under 1944 och 1946 (Lund 2005, s. 245). 
När hon började sitt arbete hade hon, dessförinnan, i flera år, varit känd på arkivet 
som kommissionär och släktforskare. I början av 1946 blev emellertid maken Gunnar 
landsantikvarie i Jönköping varför makarna flyttade dit. När de så småningom 
återvände till Gotland kom Karin istället att bli en av arkivets ständiga besökare, 
skriver Bender (Bender 2005, s. 32). Efter Karin följde ytterligare tre kvinnor vilka 
alla fick yrkestiteln “extra biträde”. Dessa kom in i arkivet under åren 1948, 1949 och 
1953 men arbetade emellertid endast under ett eller två år. 1958 anställdes Karin 
Sojdelius (Johansson Gadd) som extra tjänsteman. Hon kom att arbeta under åren 
1958-1962 samt under 1975. Vad gäller kvinnliga amanuenser vid landsarkivet i 
Visby får vi gå ytterligare några år framåt i tiden. 1962 anställdes ytterligare en 
kvinnlig “extra tjänsteman”, Britt Hedberg (Andersson) och samma år anställdes 
Inga-Lill Leufstedt som kom att arbeta under titlarna extra tjänsteman och amanuens. 
Båda kvinnorna stannade emellertid endast kvar på arkivet till 1963. Samma år 
(1963) anställdes Birgit Arfwidsson Bäck (gift Bender) som kom att arbeta vid 
arkivet ända fram till 1971, då under titlarna amanuens och (sedermera) arkivarie 
(Lund 2005, s. 245 f). 1964 antogs även en kvinnlig bokbindare, Ireene Lindgren, 
som erhöll tjänsten eftersom inga nya bokbindare hade ansökt om den efter att den 
tidigare, Nils Ek, sökt sig till de mer välbetalda tjänsterna på fastlandet. Lindgren 
hade emellertid tidigare endast arbetat som industribokbindare, men fick gå kurser på 
Riksarkivet för att på så sätt lära sig grunderna (Bender 2005, s. 38).  
 
Ser vi till Vadstena landsarkiv är förhållandena liknande här. I den sammanställning 
jag erhållit från arkivet ifråga över anställd personal, vilken uppges vara om än inte 
heltäckande så näst intill, återfinns mellan åren 1899 till 1950 endast fyra kvinnor, 
varav ingen uppgivits under annan benämning än “extra biträde”. Detta kan i sin tur 
jämföras med 22 anställda män (arkivföreståndare inräknade), av vilka ingen 
                                                             
15 Ester Carlson började som städerska vid arkivet 1929, men blev anställd först 1946 (Enligt uppgift 
från Tryggve Stiltberg, 2010-06-01). 
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uppgivits under tjänstetiteln “biträde”. Undantages bokbindare och vaktmästare, är 
alla männens tjänstetitlar relaterade till själva arkivyrket. De fyra kvinnorna kom in 
under åren 1915, 1919, 1923 och 1925, men endast den sistnämnda, Brita Clara 
Carolina Kjellberg, stannade kvar under en längre tid, då alla de tre övriga slutade 
före 1925, vilket vidare gör att det från 1925 och åtminstone ända fram till 1950 
endast fanns en anställd kvinna.16 Före 1915 återfinns heller ingen kvinna i 
sammanställningen.17 Roland Persson skriver dock i artikeln “Lokaler och personal” i 
Vadstena landarkivs 100-årsjubileumsbok Landsarkivet i Vadstena 1899-1999, att 
personalen vid arkivet under de två första årtiondena tidvis kompletterades med 
tillfälligt anställd personal, bland annat i form av skrivbiträdeshjälp (s. 17). Om dessa 
tillfälligt anställda var kvinnor eller ej (eller om de inkluderats i sammanställningen) 
har jag ej lyckats få svar på från arkivet ifråga. Det faktum att det dock rör sig om 
både tillfälligt anställda och att tjänsterna ifråga var biträdestjänster, gör dock att det, 
utifrån ovan presenterade observationer, ligger nära till hands att antaga att det rör sig 
om just tillfälligt anställda kvinnor. 
 
Ungefär 30 år efter att landsarkiven i Vadstena, Lund och Visby grundats slog 
Östersunds landsarkiv upp portarna. Vid denna tid hade både behörighetslagen trätt i 
kraft, vilken skulle ge kvinnor tillträde till högre statliga tjänster och de statliga 
läroverken dessutom öppnats även för flickor. Effekter av detta, exempelvis kvinnor i 
högre positioner än biträden bör därför, om än inte från början så åtminstone relativt 
tidigt, bli synligt vid detta arkiv. I personalsammanställningen jag erhållit från arkivet 
återfinns emellertid endast 2 kvinnor under verksamhetens första årtionde (1930-
1940): Valborg Kristina Winnberg som arbetade som extra befattningshavare 1934-
1936 och Ingrid Anna-Lisa Byström som under kortare perioder före 1938 arbetat 
som tillfälligt skrivbiträde men härifrån avancerade till extra tjänsteman och senare 
även till extra ordinarie tjänsteman (1944-1971). Detta kan jämföras med 9 män, 
vilket vidare ger oss en procentstats på 18 % kvinnor. Under 40-talet anställdes endast 
3 personer, varav alla var män. Även under 50-talet var alla nyrekryteringar män med 
undantaget Anny Teresia Berglund (f. Franck), som från och med 1950 anställdes för 
att sköta arkivets städning. Detta ger oss vidare 14 män och 1 kvinna anställda under 
1950-talet. Ser vi framåt mot 60-talet ökade kvinnliga nyrekrytringarna något, om än 
svagt, även vid detta landsarkiv. Under 60-talet kom 11 nya män in i arkivet vilket 
kan jämföras med 4 kvinnor.18 Anna-Lisa Byström fanns emellertid kvar på arkivet 
fram till 1971, men Winnberg slutade redan 1936, då hon istället fick arbete som 
extra ordinarie tjänsteman för skriv- och expeditionsgöromål vid Härnösands 
landsarkiv (Anderson 1986, s. 16). Städerskan Berglund var kvar fram till 1978.19 Vi 
kan därför, redan här, dra slutsatsen att behörighetslagen och öppnandet av de statliga 
läroverken, åtminstone inte under de första årtiondena, gav någon större effekt på 
personalfördelningen kvinnor - män. 

                                                             
16  Då det erhållna materialet, som tidigare påpekat, endast sträcker sig fram till 1950, kan jag inte säga 
när kvinnor, i någon större omfattning, började anställas här. 
17 Sammanställning över personal vid landsarkivet i Vadstena, 1899-1950, Claes Westling, 2010-05-
11. 
18 Sammanställning över personal vid landsarkivet i Östersund, ca 1929-1970, Joakim Fogelberg, 
2010-04-14. 
19 Sammanställning över personal vid landsarkivet i Östersund, ca 1929-1970, Joakim Fogelberg, 
2010-04-14. 
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Den talrika mängden biträden under landsarkivet i Lunds första verksamhetsår, gör 
dock att det här ligger nära till hands att dra slutsatsen att kvinnor, även inom den 
statliga arkivvärlden, liksom ovan påvisat skedde inom andra yrken under det tidiga 
1900-talet, sågs som en arbetskraft tänkt att avlasta de betydligt dyrare akademiska 
tjänstemännen i deras arbetsuppgifter. Även det faktum att kvinnorna överlag inte 
fick någon annan tjänstebenämning än biträde (medan männen erkändes högre titlar) 
och i tjänstematrikeln från Lund ibland endast uppgivits med ett namn i blyerts, 
troligen av senare hand, tyder på att de var just tillfälliga - icke anställda. Även vid 
landsarkivet i Visby hade de första kvinnorna tillfälliga tjänster såsom 
semestervikariat eller “extra biträde” och vid Vadstena landsarkiv förekom endast 
benämningen “extra biträde” för kvinnor. Vid Visby landsarkiv förekom emellertid 
även manliga s.k. “extra biträden”. Kvinnorna vid Östersunds landsarkiv finner jag 
alldeles för få för att några generella slutsatser ska kunna dras härifrån. Undantaget de 
två kvinnor som kom in på arkivet under 30-talet (varav den ena slutade redan 1936), 
är det först under 60-talet kvinnor här tycks inträda i arbetet. Vi kan därför härvid dra 
paralleller till Ohlanders teorier om att kvinnor under tiden kunde bli tillfälliga, men 
inte ordinarie.  
 

2.2 Utbildning 
Reuterswärd menar i artikeln “Arkivariens arbetsvillkor - en historisk tillbakablick” 
att kvinnor länge var “så gått som chanslösa” inom arkivvärlden då arbetet krävde 
högre utbildning, något de i sin tur, på ett eller annat sätt, länge var uteslutna från (s. 
22). Paralleller kan dras till det, i studiens första del, angivna citat från Fredrika 
Bremerförbundets sammandrag av Kvinnoarbetskommitténs Betänkande, vilket 
angav att yrken fördelat sig på “manliga och kvinnliga i stort efter gränsen 
fackutbildade eller icke” och vidare att “[d]et manliga monopol[et] på högre 
utbildning” överlag “verkat hindrande för de unga kvinnorna vid deras val av yrke” 
(Hermelin 1939, s. 55). Alice Quensel skriver i memoaren Äldsta dotter att 
Riksarkivet garanterade en intellektuell standard genom att som lägst fordra fil. lic. 
examen för anställning som amanuens (s. 183). Ser vi till de examina som ovan 
framvisats krävdes för arkivyrket under det tidiga 1900-talet (endera en juris 
kandidat- eller filosofie licentiatexamen), har Tord Rönnholm i avhandlingen 
Kunskapens kvinnor presenterat diagram från Uppsala universitet, som visar på hur 
många kvinnor som mellan åren 1872-1914 tog examina inom respektive fakulteter 
vid nyssnämnda universitet. Mellan nämnda år erhöll 21 kvinnor här en fil. lic. 
examen, medan endast 3 tog en jur. kand. Av dessa tre fortsatte sedan blott en till jur. 
lic. examen (Rönnholm 1999, s. 41 f). Vi kan därför härav dra slutsatsen att ytterst få 
kvinnor under tiden innehade den akademiska examina som krävdes för yrket ifråga. 
 
Vad gäller kvinnliga biträden vid landsarkivet i Lund har ingen utbildning angivits 
för dem i tjänstematrikeln. Detta innebär emellertid inte per automatik att de var utan. 
Både Reuterswärd och Dahlin har påpekat att de första kvinnorna (åtminstone i Lund) 
var välutbildade och även i Quensels memoarer återfinns tecken på att de avskrivande 
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kvinnorna (även vid Riksarkivet) var bildade (Dahlin 2003, s. 25).20 Riksarkivarien 
Hildebrand hade nämligen 1912 vänt sig till Åhlinska (flick-)skolan för att därifrån 
kunna värva en studentska med bra betyg i latin, tyska och historia, för anställning 
som biträde “i och för ‘lättare arkivgöromål’” på Riksarkivet. Kvinnan som blev 
anställd var Quensel, vilken personligen blev upplärd i yrket av Hildebrand själv 
(Quensel 1958, s. 179).21 Även Ruth Fischer hade med sig en utbildning från Åhlinska 
flickskolan, då hon 1887 fick arbete som avskriverska vid Riksarkivet (Fischer 1987, 
s. 41 f).22 
 
Att de första biträdenas i Lund utbildning inte finns angiven i tjänstematrikeln är dock 
ett faktum som i sig är viktigt att poängtera. Lägger vi detta till omständigheterna att 
kvinnor, överlag, endast anställdes under tjänstebenämningen biträde och dessutom 
inte, i någon större utsträckning, hade tillgång till högre utbildning, framträder att 
kvinnans plats, som ovan visat i uppsatsens första del, huvudsakligen ansågs vara i 
hemmet. Kvinnors utbildning blev därför, under tiden, inte så pass väsentlig att den 
behövde omnämnas i tjänstematrikeln, då de, till skillnad från männen, huvudsakligen 
anställts för att arbeta med rutinuppgifter och dessutom förväntades sluta då de gifte 
sig. Det faktum att många av kvinnorna inte heller var anställda, utan troligen 
arbetade mot räkning spelar förmodligen in i det faktum att deras utbildning inte finns 
angiven. Det blir då istället intressant att fråga sig varför de inte var anställda, en 
fråga som, av allt att döma, får sitt svar genom att dra paralleller till Ohlanders 
argument om att kvinnor betraktades som just tillfällig arbetskraft. Anmärkningsvärt 
är dock att inte heller bokbindaren och konservatorn Elise Samuelssons utbildning 
omnämns i det studerade materialet.  
 
Av de två kvinnor som anställdes under 1930-talet vid landsarkivet i Östersund: 
Ingrid Anna-Lisa Byström och Valborg Kristina Winnberg, bestod Winnbergs 
utbildning av en mer gedigen samling kurser än Byströms. Winnberg hade vid 
anställningen med sig 2 terminer bokföring med handelslära, 2 terminer stenografi 
och 2 terminer maskinskrivning från Östersunds stads lärlingsskola samt 7 kurser om 
fastigheter, kartritningar, kartkonservering m.m. från Anna Printz’ kurs för utbildande 
av kvinnliga lantmäteribiträden. Jämförs detta med Byströms, för vilken endast 
normalskolekompetens och maskinskrivningskurs finns angiven, tycks Byström ha 
avancerat inom yrket, från “tillfälligt skrivbiträde” till “extra tjänsteman” och 
sedermera till “extra ordinarie tjänsteman”, utan någon form av fack- eller akademisk 
utbildning.23 Detta skulle i sådana fall kunna visa på ett exempel där en kvinna 
faktiskt avancerar från en biträdestjänst. Viktigt att notera är dock att vi nu befinner 
oss framme vid slutet av 30-talet då kvinnor vunnit flera rättigheter och dessutom, i 
samhället i stort, alltmer började inträda i högre statliga positioner än biträden. 
Arkivet ifråga meddelar mig att det för tiden inte finns några 
befattningsbeskrivningar, varför det inte med säkerhet går att säga vad hennes titlar 
innebar. Efter att ha varit i kontakt med gamla arbetskamrater till henne låter Mats 
                                                             
20 Enligt uppgift från Elisabeth Reuterswärd, 2009-12-04. 
21 Arbetstiden inföll mellan 10.00 och 14.30. Under denna tid var det bland annat strängt förbjudet att 
lämna arkivet; “Lunch ute var otänkbart”, skriver hon (Quensel 1958, s. 179 f).  
22 Fischer var emellertid aldrig anställd av Riksarkivet, trots att hon arbetade för dem i hela 57 år 
(Fischer 1987, s. 41). 
23 Sammanställning över personal vid landsarkivet i Östersund, ca 1929-1970, Joakim Fogelberg, 
2010-04-14. 
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Göransson, förste arkivarie vid landarkivet i Östersund, dock meddela mig att hon 
delvis arbetat med kansligöromål, men att det också, på mindre arbetsplatser, var 
vanligt att de anställda uträttade flera olika uppgifter och att hon därför också 
arbetade med arkivgöromål, såsom tjänstgöring i forskarexpeditionen och upprättande 
av sökregister.24 Då liknande avanceringar eller förhållanden ej har kunnat påvisas 
vid landsarkiv under tidigare år, bör Byströms möjliga avancering därför, i sådana 
fall, betraktas som ett undantag. Av de fyra kvinnorna som anställdes under 60-talet, 
varav två som extra tjänsteman och två som arkivarbetare, är 2 angivna som fil. kand. 
och 1 som fil. stud. För den fjärde (Westerlund) saknas utbildning angiven (vilket 
emellertid inte innebär att hon var utan). Båda arkivarbetarna har folkskola i grunden, 
vilken sedan byggts på. För Kerstin Margareta Holmgren har angivits en 
studentexamen från allmänna linjen, sociala grenen och vidare, akademiska betyg i 
etnologi, historia, statskunskap och konsthistoria. Marta Elice Mellgren hade, efter 
folkskolan, påbyggt med en grundkurs i bokföring, kvällsgymnasium (kemi, svensk 
skrivning och litteratur, samhällskunskap, historia), gymnasiekompetens i tyska, 
engelska, franska och psykologi samt akademiska betyg i statskunskap, 
konstvetenskap, ekonomisk historia och estetik. Jämför deras utbildning med Eva 
Karin Henricsdotter Nordlunds utbildning, vilken anställdes som extra tjänsteman 
1965, framträder den senares utbildning som betydligt mer historieinriktad; utöver 
studentexamen och 80 lektioner i maskinskrivning vid Åtvidabergsinstitutet, hade 
hon en fil. kand. innehållande klassisk fornkunskap och antikens historia, nordisk och 
jämförande fornkunskap samt historia. Kvinnorna vid Östersunds landsarkiv är dock 
alldeles för få för att några slutsatser ska kunna dras utifrån deras utbildningar. Jämför 
vi istället med Lund ser vi att historia även här, på samma sätt, ofta ingick i 
kvinnornas (och männens) utbildning. 
 
I Lund börjar kvinnors utbildning, som vi nedan ska se, att anges ungefär samtidigt 
som hänvisningen till dem efter civilstånd försvinner. Vid anställning innehade de 
flesta en fil. kand. eller fil. mag. examen ofta innehållande ämnena historia, 
statskunskap, pedagogik och nationalekonomi, men även ämnen som 
litteraturhistoria, nordiska språk, statistik, teoretisk filosofi, praktisk filosofi, tyska 
och engelska förekommer.25 Vid en jämförelse mellan kvinnornas utbildning och 
männens, framträder att de inte i stort skiljer sig åt. Även i männens utbildning var en 
fil. kand. eller fil. mag. examen det vanligaste, inom vilka ämnena nordiska språk, 
litteraturhistoria, historia, pedagogik, statskunskap och teoretisk filosofi var vanligast, 
men även ämnen som ekonomisk historia, sociologi, statistik, geografi, konsthistoria, 
praktiskt filosofi, etc. förekommer (LLA DV11:1; LLA DV11:2).26 Viktigt att notera 
är dock att de kvinnor vars utbildning angivits ännu är relativt få, liksom antalet 
anställda kvinnor jämfört med antalet anställda män.  
 
De krav som ovan nämnt gällde för tidigt 1900-tal då juridiska kunskaper vägde 
tungt, tycks alltså, i någon grad, ha förändrats vid denna tid, då ett ytterst fåtal (och 
endast män under den studerade perioden) anges inneha en jur. kand. 1924 ändrades 
nämligen behörighetskraven, skriver Reuterswärd, och de formella kraven blev då 
istället: “historia och minst två av ämnena litteraturhistoria, statskunskap, 
                                                             
24 Enligt uppgift från Mats Göransson, 2010-05-26. 
25 Även tenterade kurser som ej inräknats i examen, har här inkluderats. 
26 Även tenterade kurser som ej inräknats i examen, har här inkluderats. 
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nationalekonomi, latin, tyska, nordiska språk, romanska eller slaviska språk”, skriver 
hon (Reuterswärd 2006, s. 22). Licentiatexamen kvarstod fram till 1970-talet, men 
även juris kandidatexamen godtogs (Reuterswärd 2006, s. 22).  
 
Intressant är även att här göra en mindre utblick till bibliotekssidan. Görs detta 
framträder nämligen vissa likheter ifråga om rekrytering till de tjänster som krävde 
akademisk utbildning. I kvinnoarbetskommitténs utredning från 1938 står följande 
rader att läsa:  
 

Om man bortser från de administrativa befattningarna, vilka i de lägre graderna huvudsakligen 
besättas med kvinnor, är det väsentligen biblioteksbanan som är av intresse ur 
kvinnoarbetssynpunkt. I stor utsträckning skötas de smärre biblioteken - kommunala 
folkbibliotek, skolbibliotek, folkbildningsorganisationernas bibliotek m.m. - av personer som ej 
tillhöra biblioteksyrket i egentlig mening utan öva bibliotekarieverksamheten som bisyssla. 
Kvinnor deltaga i stor utsträckning i detta arbete, men hur många som ägna sig däråt är ej känt. 
De torde i endast ringa utsträckning komma in under rubriken ‘bibliotek’ i folkräkningen.  

De kategorier av bibliotek, som sysselsätta biblioteksutbildad personal med 
heltidstjänstgöring, falla huvudsakligen inom kategorierna vetenskapliga bibliotek och 
stadsbibliotek. I de vetenskapliga biblioteken finnas än så länge endast ett fåtal kvinnor på de 
poster för vilka akademisk examen är obligatorisk. Av dessa ha ett par kvinnor chefsbefattningar 
för större specialbibliotek. Däremot finnes en rätt talrik personal av kvinnliga biträden.  

SOU 1938:47, s. 421. 
 
Även inom biblioteksvärlden, liksom på arkiv, tillhörde alltså många av de arbetande 
kvinnorna inte “själv yrket”, utan arbetade som biträden och där många, även så pass 
sent som 1936 (då själva undersökningen ägde rum), tycks sakna de formella kraven 
för att klassas som bibliotekarier i egentlig mening. Inom stadsbiblioteken, å andra 
sidan, vars dåvarande form var “av rätt ungt datum”, såg dock fördelningen 
annorlunda ut. Många av de arbetade här var nämligen just kvinnor och 1936 hade 2 
av de då 8 centralbiblioteken kvinnliga chefer. Dessutom bestod 75 % av det totala 
antalet elever vid de obligatoriska kurserna för tjänstgöringen, av kvinnor. För dessa 
borde sannolikt akademisk examen i regel vara nödvändig, skriver man. Emellertid 
krävde biblioteksyrket, till skillnad från arkivarieyrket, endast akademisk examen på 
en relativt låg nivå, vilket därför kan förklara det höga kvinnoantalet (då universiteten 
blivit tillgängliga för kvinnor genom öppnandet av de statliga läroverken bara 9 år 
tidigare). Befordringsmöjligheterna var dock små; “i praktiken om ej i teorien äro 
[befordringsmöjligheterna] ändå mindre [för kvinnor] än för männen” och dessutom 
var lönen låg vilket, menar man, delvis borde förklara det faktum att männens antal 
här “är relativt litet” och varför banan heller inte, ur “ekonomisk synpunkt”, torde te 
sig “lockande för de bäst meriterade bland de akademiska kvinnorna” (SOU 1938:47, 
s. 421). 
 

2.3 Arkivskötsel: Städningen av arkiven 
Både i Lund och i Visby kom vaktmästarens hustru att arbeta som städhjälp på 
arkivet. I Lund arbetade Gustaf Adolf Jensen som arkivets förste 
expeditionsvaktmästare från och med 1903 fram till pensioneringen 1946. När han 
rekryterades till arkivet i april 1903 var han 23 år och nygift och hustrun Ida fick 
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omedelbart ansvar för landsarkivets städning och skötte även dess tvätt, skriver 
Reuterswärd i artikeln “Bland expeditionsvakter, amanuenser, kanslister, assistenter, 
renskriverskor och bokbindare”. 1908 kom han, tillsammans med familjen, att flytta 
in i en lägenhet belägen snett ovanför gamla forskarsalen, där de stannade fram till 
Gustafs pensionering. Ida kom därmed att sköta arkivets städning (åtminstone ända 
fram till 1939), skriver Reuterswärd och påpekar samtidigt att hon emellertid aldrig 
var anställd av arkivet, utan ombesörjde ett arbete som utfördes mot räkning. Även 
deras dotter Gudrun kom under en längre tid (tidigt 1920-talet - 1950), som ovan 
nämnt, att arbeta för landsarkivets räkning, då framför allt med textning av titlar på 
kapslar. Även hon arbetade för det mesta mot räkning. Idas efterträdare, Blenda 
Lundqvist, var, i sin tur, syster till bokbindaren Arne Lundqvist som övertagit 
bokbinderisysslorna efter Elise Samuelsson (Reuterswärd 2003, s. 140 ff).  
 
I Visby var det istället vaktmästare Ture Carlson som, efter Carl Johan Hallgrens 
pensionering 1929, övertog vaktmästerisysslorna. Dåvarande arkivföreståndaren 
Richard Steffen var, enligt Bender, mycket nöjd över att ha funnit Carlson: 
“Visserligen hade han bara folkskola, skrev Steffen, han var artist/konstnär, arbetade 
för Riksantikvarieämbetet, hade lätt att lära, var ung och dessutom gift med en duktig 
hustru som kunde sköta städningen”, vilket vidare visar på att hans val av giftermålet 
ingick som en del i urvalsprocessen (Bender 2005, s. 23, 28). Hustrun Ester kom 
därmed, i många år, att arbeta som arkivets “husfru”, skriver Bender. Även i Visby 
bodde vaktmästarfamiljen i arkivbyggnaden där de delade på 1 ½ rum och kök fram 
till 1960. Inte heller här var hustrun anställd av arkivet, åtminstone inte till en början, 
och lönen tycks dessutom, i Benders text, ha utgått till maken då hon skriver att 
vaktmästarens lön var på 850 kr/år “plus ersättning för städning, eldning och 
gaturenhållning” (Bender 2005, s. 29, min kurs). På min förfrågan har arkivet ifråga, 
genom Tryggve Stiltberg, gjort några stickprover i de räkenskaper som finns bevarade 
från tiden. Räkenskaperna är emellertid ofullständiga skriver Stiltberg, men trots det 
menar han att man, med relativt stor säkerhet, kan förmoda att Ester Carlson då och 
då mellan åren 1929-45, fått arvoden för utförd städning, innan hon 1946 blev 
anställd av arkivet. Slutsatsen drar han efter att ha funnit följande notis i Richard 
Steffens (arkivföreståndare) handstil i en koncepträkenskap med titeln “Utgifter 
1931-1932”: ”Fru Carlson för eldn. o städn. 25:-”.27  
 
Liknande förhållande har påvisas vid Landarkivet i Östersund, där extra ordinarie 
tjänstemannen, expeditionsvakten och sedermera bokbindaren och teknikern Herbert 
Berglunds hustru, Anny Theresia Berglund, arbetade som städerska mellan 1950 och 
1978. Kjell Hoffman, amanuens och arkivarie vid landsarkivet i Östersund, noterar 
detta i sina minnesuppteckningar från tjänstgöringstiden i artikeln “Hågkomster och 
hädiska tankar”: “Bokbindaren fungerade även som vaktmästare och hans hustru var 
städerska, som det hette på den tiden. Dessa två plikttrogna personer skötte huset som 
hade det varit deras privata egendom” (s. 102 f). 
 

                                                             
27 Enligt uppgift från Tryggve Stiltberg, 2010-06-01. 
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2.4 Gift eller ogift? 
Vi ska nedan se närmre på de arbetande kvinnornas civilstånd, en undersökning som 
endast utgår från landsarkivet i Lund. Jag har här valt att dela in de anställda 
kvinnornas civilstånd i perioder som sträcker sig från arkivets grundade fram till 
behörighetslagens ikraftträdande 1925, tiden mellan nämnda lag och förbudet mot att 
avskeda kvinnor på grund av havandeskap eller giftermål (1939), samt slutligen tiden 
därefter fram till 1960. I sammanställningen har alla kvinnor jag funnit uppgivna i 
materialet medtagits, alltså även de som i landsarkivets tjänstematriklar endast 
angivits som tillfälliga (några av dem arbetandes endast en eller ett fåtal månader). 
Av de sammanlagt 35 kvinnor som uppgivits i tjänstematriklarna mellan åren 1903 
och 1960 ser fördelningen ut enligt följande:  
 

Tabell 1: Civilstånd för kvinnor arbetandes vid landsarkivet i Lund, 1903-1960. 

 1903-1924 1925-1939 1940-1960 Totalt 

Ogifta 
 

5 1 3 9 

Gifta efter 
anställningens avslut 

7 - - 7 

Tidigare gifta 
 

- - 3 3 

Gifta (innan anställning 
eller under) 

2 1 5 8 

Utan uppgift 
 

5 1 2 8 

Källa: LLA DV11:2; Reuterswärd 2003, s. 144; Sveriges dödbok 1947-2006.  
    
 
 
Vid studiet av kvinnornas civilstånd blir det tydligt att större delen av de anställda 
faktiskt var just ogifta. Mellan åren 1903-1924 var hela 12 stycken ogifta under 
anställningsperioden (kategorierna “Ogifta” och “Gifta efter anställningens avslut” 
adderade), vilket kan jämföras med de 2 som omnämns som gifta under samma 
period. Flera av dem som nu placerats i kategorin “Utan uppgift” under samma period 
var troligen, även de, ogifta, men då uppgifterna ej har kunnat styrkas har de placerats 
i nämnda kategori. Ovan presenterade diagram visar också på att det inte skett någon 
större skillnad efter behörighetslagens ikraftträdande (notera också att gifta kvinnor 
blivit myndiga 1921). Viktigt att komma ihåg är dock att resultatet här inte ger en 
rättvis bild, då ytterst få kvinnor, som tidigare påvisat, anställdes eller arbetade vid 
arkivet under Carl Gustaf Weibulls chefskap. Undantagen är bokbindaren och 
konservatorn Elise Samuelsson, vars anställningsperiod sträckte sig från 1904 fram 
till hennes pension 1935, Nanna Glimtstädt som 1919-1923 arbetade med textning på 
bokryggar, Maria Olsson som under 1925 arbetade med samma arbete som Nanna, 
Gudrun Jensen (dotter till vaktmästaren Gustaf Adolf och städerskan Ida), biträde 
som bland annat arbetade med textning och renskrivning, Anna Thulin som under 
1928 arbetade med textning, samt Blenda Lundqvist som arbetade som städerska 
mellan 1945 och 1971 (LLA DV11:2). Ser vi till samhället i stort under tiden var, 
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enligt 1920 och 1930 års folkräkningar, 5 respektive 10 % av gifta kvinnor i åldrarna 
15-50 år yrkesarbetande, vilket vidare tyder på att en förändring, om än svag, här äger 
rum. Den nyare familjeformen med båda makarna som förvärvsarbetande började, om 
än mycket långsamt, att vinna mark, framförallt i större städer (SOU 1938:47, s. 251). 
Under tiden mellan 40- och 60-talet sker så en svag förändring vad gäller civilstånden 
för kvinnor vid arkivet; 5 stycken omnämns nu i kategorin “Gifta (innan anställning 
eller under)”, vilket dock måste jämföras med 6 ogifta (kategorierna ”Ogifta” och 
”Tidigare gifta” adderade). Men även av de anställda under 60-talet (som ej medtagits 
i diagrammet ovan) tycks de flesta ha förblivit ogifta (Sveriges dödbok 1947-2006).  
 
Anmärkningsvärt är även hur många kvinnor som mellan åren 1903-1924 gifte sig 
först efter anställningsperiodens avslut, vilket stärker både Dahlins uttalande om att 
de unga kvinnorna arbetade fram till sitt giftermål och Ohlanders påstående att 
flertalet arbetande kvinnor inom staten, under tiden, var ogifta. Av de 7 som nu 
omnämns i kategorin “Gifta efter anställningens avslut” mellan åren 1903-1924, gifte 
sig hela 4 samma år som de slutade eller året därpå, varför vi får antaga att giftermålet 
varit den direkta orsaken till att de slutat (LLA DV11:2; Sveriges dödbok 1947-
2006). Denna kategori verkar dessutom helt ha försvunnit under åren 1940-60, vilket 
dock kan bero på att flera s.k. tillfälliga anställningar för kvinnor nu tycks ha 
försvunnit. Vidare styrker detta tesen att kvinnors anställningar under det tidiga 1900-
talet, var tillfälliga - i väntan på giftermål. 
 
Det mest slående är dock inte deras civilstånd i sig, utan det faktum att de i 
tjänstematrikeln hänvisas till efter civilstånd, vilket vidare styrker det faktum som 
ovan visats i studiens första del, att samhället i stort ansåg kvinnans plats under tiden, 
vara i hemmet och att kvinnor därigenom endast blev en form av “tillfälliga 
besökare” i arbetslivet vilka, i sin tur, förväntades sluta då de gifte sig (Ohlander 
2000, s. 73). Medan männen i tjänstematrikeln hänvisas till efter yrkestitel, 
exempelvis “E. O. amanuens Stjerna”, “E. O. amanuens Weibull”, “f. 
Landstingsmannen N. Johansson”, etc., omnämns kvinnor istället som “Fröken M. af 
Petersens”, “Fröken Hedvig Esscher”, osv. För de män som tycks sakna en formell 
yrkestitel (exempelvis de som arbetade extra under studietiden), har istället titlar som 
“fil. licentiaten Wallengren”, “fil. kand. P. Sörensson” och “fil. studeranden Bengt 
Hildebrand” uppgivits, vilket, i sin tur, blir en form av indirekt indikerade på att de 
tillhörde en högre tjänsterang än kvinnorna (då de innehade den utbildning som 
krävdes) och att de därigenom också “tillhörde arbetslivet” (LLA DV11:1). Den man 
som i tjänstematrikeln återfinns under titeln “f. Landstingsmannen N. Johansson”, är i 
sammanställningen över personalen en av de två män som, vid arkivet, tycks ha 
arbetat som biträde. Intressant att notera är dock hur han i tjänstematrikeln, helt enkelt 
förses med en annan tjänstebenämning, i det här fallet en tidigare, tillskillnad mot de 
kvinnor som utförde samma arbete, men som ändå enbart kom att benämnas som 
“Fru” eller “Fröken”. Männens civilstånd uppges inte i tjänstematriklarna.  
 
En av dem som i diagrammet ovan inräknats i kategorin “Tidigare gifta” mellan åren 
1940-1960, är Vivan Bongenhielm som skilde sig 1950, samma år som hon påbörjade 
sin anställning. Anmärkningsvärt är dock att hon fortfarande hänvisas till som “Fru 
Bongenhielm” och även varianten “Fru. Kanslibiträdesaspirant” förekommer.28 I 
                                                             
28 Bongenhielm skilsmässa gick igenom en ytterst kort tid efter anställningens början, vilket kan ha 
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anställningsmatrikeln (DV11:1) är hon dock angiven som “Kanslibiträdet 
Bongenhielm”. Bongenhielm kan därmed sägas ha anställts och arbetat under just den 
period som kan liknas vid en övergång från att hänvisa till kvinnor enligt civilstånd, 
till att de istället erkänns en yrkestitel och därmed, i ett vidare perspektiv, kan sägas 
ha gått från sin plats i hemmet på tillfälligt besök i arbetslivet, till att bli en del av 
arbetet. Även vid Maj-Britt Perssons anställning får vi en känsla av denna 
“övergångsperiod”.29 På olika sidor i tjänstematrikeln (DV11:1) anges hon nämligen 
som både “Fru Persson” (s. 262) och “Kanslibiträdet Maj-Britt Valdén” (emellertid 
med tillägget “fr.o.m. 23/6 1949 gift Persson”) (s. 243).30 Perioden härikring ger 
därmed uttryck för en slags kluvenhet över huruvida kvinnorna ska hänvisas till enligt 
civilstånd eller efter tjänstebenämning. Vidare skulle vi därför kunna säga att det, i 
själva verket, är först från och med denna tid som även kvinnor på allvar kommer att 
“tillhöra arbetslivet”.  
 
För att även få en aning om vilket samhällsskikt de unga kvinnorna vid landsarkivet i 
Lund, under dess första verksamhetsår, tillhörde, kan vi titta närmre på giftermål.31 
Av de kvinnor vars blivande make uppgivits återfinns två professorer, en kyrkoherde, 
en rektor, en advokat, en tandläkare och en stadsbibliotekarie (LLA DV11:2). Det 
ligger därför nära till hands att antaga att de arbetande kvinnorna, i likhet med 
Ohlanders påstående, kom från just de övre samhällsskikten. Vi måste även, genom 
det faktum att de första kvinnorna tycks ha varit bildade, antaga att de kom från högre 
klasser, då bildning i sig inte var något som tillkom personer ur lägre skikt, i 
synnerhet inte kvinnor. Nilsson konstaterar dessutom, vid en undersökning av statligt 
anställda biträdens sociala bakgrund från åren 1908, 1922 och 1947, att statliga 
biträden från “medel- och överklass dominerade rekryteringen under hela 
undersökningsperioden” (Nilsson 1996, s. 44 f, 288 f). Mot slutet av perioden ökar 
dock biträden med fäder representerade arbetarklassen något, om än svagt. Därmed 
konstaterar han också att de statliga biträdena skiljer sig från den liknande kåren inom 
den privata sektorn, då andra forskare här påvisat “en stark s.k. 
proletariseringstendens”, vid studier av biträdens sociala bakgrund (Nilsson 1996, s. 
44 f, 288 f).   
 

2.5 Arbetet 
Som ovan noterat kom kvinnor, utöver rutinsysslorna, åtminstone i Lund, att även 
arbeta med samma sysslor som männen. Här ingick både ordnande och förtecknande 
av arkiv, vilket de, enligt Reuterswärd, emellertid varken hade den formella 
behörigheten för eller den lön som tillkom de akademiskt utbildade männen och 
eftersom universiteten, i de flesta fall, var otillgängliga för kvinnor, tycks de, på ett 
eller annat sätt, ha varit fast i positioner som biträden, varifrån det var svårt att 

 
bidragit till att hon, på vissa ställen, anges med civilståndet ”Fru”, då hon i själva verket fortfarande 
var gift vid anställningsperiodens början (Sveriges dödbok 1947-2006). 
29 Emellertid gifte sig Persson, tillskillnad mot Bongenhielm, under tiden hon var anställd. 
30 Flera av de anställda omnämns dock under denna tid endast med namn i tjänstematrikeln DV11:1. 
Möjligen har dessa namn tillkommit i efterhand och inte införts av den dåvarande landsarkivarien.   
31 Tillagda handskrivna uppgifter på anställningskort, troligen senare hand. Liknande uppgifter finns 
inte för männen.  
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avancera. Detta skiljer sig i sin tur från de män Dahlin nämner, som snabbt 
avancerade till andra sysslor (Dahlin 2003, s. 25). Typiskt kvinnliga arbetsuppgifter 
var dock avskrivning och textning. Endast en man återfinns i tjänstematrikeln från 
Lund som uppges ha arbetat med “textning på bokryggar” - Hans Erlandsson (LLA 
DV11:2). James Cavallie skriver även i inledningen till utgivningen av Ruth Fischers 
minnen att det, i materialet från anställda avskriverskor vid Riksarkivet, även 
förekommer några manliga inslag (Fischer 1987, s. 42). Av allt att döma var yrket 
dock ett “kvinnoyrke”, vilket även styrks av Quensels kommentar: “I forskarsalen var 
också deponerad en klunga damer av växlande sortering i ålder, utseende, bildning 
och beteende. De skrev av gamla skrifter för forskarnas räkning - då var fotostatering 
ett okänt begrepp” (Quensel 1958, s. 185, min kurs.). Även Reuterswärd har, via 
mejl, berättat att flera av de första kvinnorna vid landsarkivet i Lund, arbetade som 
just kopister.32 Vid en granskning av det material som finns bevarat i Lunds 
landsarkivs samlingar finner jag anteckningar om att kvinnorna/biträdena här bland 
annat arbetat med textning, verkställande av avskrifter, registrering, genomgång och 
granskning av domböcker samt div. ordningsarbeten. Det stora flertalet kvinnors 
arbetsuppgifter finns emellertid inte omnämnda i det studerade materialet.  
 

2.6 Klädseln 
Ohlander talar i kapitlet “Uniformen gör mannen - men var gör kvinnan?” i Staten var 
en man...?, om hur uniformerna för statliga tjänstemän tycks ha varit ett tecken på att 
de “fanns i den ‘verkliga’ offentligheten” och att kvinnor, när de inträdde i de tidigare 
manliga yrkena, ställdes “utanför uniformen” (s. 56, 61). Hon lyfter även upp 
etnologen Britta Lundgren som forskat om kvinnor i Postverket och som menat att 
kvinnors “uteslutande från uniformerna” här “symboliserade deras provisoriska plats i 
verket, inte minst deras utestängning från karriärmöjligheter” (Ohlander 2000, s. 65). 
Inom arkivvärlden tycks emellertid ingen, åtminstone inte under 1900-talet, formell 
uniform förelegat, varken för män eller för kvinnor. Män synes länge ha varit klädda i 
kostym och slips (alternativt fluga) medan kvinnor istället bar kjol.  
 
Idealet att som kvinna i arkivvärlden bära kjol tycks ha varit långlivat - även efter att 
de långa modellerna försvunnit. Både Reuterswärd och Karl Gustaf Andersson 
påpekar att det ännu, vid slutet av 60-talet, var formell klädsel som gällde för de 
tjänstgörande. Reuterswärd skriver i artikeln “Arkivariens arbetsvillkor - en historisk 
tillbakablick”, att alla manliga anställda då var ”klädda i kostym eller åtminstone 
kavaj och alltid skjorta med slips eller fluga”;  
 

Kvinnorna bar dräkt eller klänning till början av 1960-talet då de modigare började använda 
långbyxor. Särskilda skyddsrockar, vanligtvis av svart bomullssatäng, användes vid framtagning 
och återställning av handlingar i magasinen. Sedan förändrades klädskicket raskt och har blivit 
allt mer informellt. Det har hänt att tjänstgörande i forskarexpeditionen varit klädda i shorts under 
varma sommardagar.  

Reuterswärd 2006, s. 29.  
 
                                                             
32 Enligt uppgift från Elisabeth Reuterswärd, 2009-12-04. 
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Karl-Gustaf Andersson, tjänstgörande vid landsarkivet i Uppsala skriver på samma 
sätt i “En vandring bland minnen”:  
 

Som en Lundbergs amanuens var man klädd i blazer med slips, om man var av manligt kön, och i 
kjol eller klänning, om man var kvinna. Så var det åtminstone vid 60-talets slut. De kvinnliga 
byxorna och den tilltagande manliga slipslösheten gjorde sina respektive intåg under 1970-talets 
gång. Beatlesinspirerad hårlängd, om än inte alltför extrem, odlades hos viss yngre manlig 
personal.  

Andersson 2003, s. 166. 
 
Vad gäller intåget av de kortare kjolarna för kvinnor, märks i Anderssons text även en 
viss manlig maktpositionering, då han fortsätter:  
 

Korta kjolar kunde som bekant förekomma under 1960-talet, och enligt yngre kvinnliga 
tjänstemän, som stundtals visade sig i sådana, visade vissa äldre manliga tjänstemän full 
uppmärksamhet när det gällde denna modefluga. De glodde, med andra ord. Lundbergs 
kommentar till en av de unga damerna, då han vid ett tillfälle fick se henne iförd kort-kort lydde: 
‘Jag ser att du har någonting på dig!’. Om detta skulle vara ett uttryck för en mild kritik eller en 
behärskad förtjusning är svårt att veta.  

Andersson 2003, s. 166. 
  
Ytterligare en minnesuppteckning från arkivyrket där klädsel finns omnämnd är 
artikeln “Hågkomster och hädiska tankar”, där skribenten, Kjell Hoffman, tycks ta för 
givet att en arkivarie “i tiden” också var synonymt med en man, trots att 
förhållandena som skildras rör det sena 60- och tidiga 70-talet. Han skriver: “Det var 
nittonhundrasextionio. Detta år skulle en arkivarie i tiden ha halvlångt hår och 
välansade polisonger” (Hoffman 1994, s. 99). Han ger därmed inga reflektioner över 
hur en kvinnlig arkivarie “i tiden” borde se ut. Förhållandena rör dock Östersunds 
landsarkiv, där som tidigare påvisat, ytterst få kvinnor under tiden var anställda. 
 
Även Ruth Fischer kommenterar klädseln, om än indirekt, i sina nedteckningar från 
57 år i yrket som avskriverska. När Riksarkivet flyttat från de gamla lokalerna på 
Riddarholmen gick man nämligen från “en stor härlig kakelugn i forskarsalen” och 
vita gardiner för fönstren “som måste dragas för när solstrålarna lyste och värmde för 
mycket” till lokaler med betydligt lägre temperatur (Fischer 1987, s. 46 f): 
 

När vi kommo om morgnarne brukade vi roa oss med att pröva temperaturen genom att andas ut, 
och ibland stod andedräkten som en vit pelare. 11 grader på morgonen med 15 grader framåt 
dagen var mycket vanligt. En gång avläste jag 8 grader. Vad vi vore påklädda! Muddar så långt 
ned på handen, så att man med nöd kunde hålla i pennskaftet, men ändå vore ofta naglarne 
blåsvarta av kölden och kanske i förening därmed stillasittandet.  

Fischer 1987, s. 47. 
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3. Varför dröjde det så länge? 

Efter ovanstående redogörelse blir det nu intressant att fråga sig varför så få kvinnor 
arbetade inom arkivvärlden och framförallt, varför de endast fick titeln biträde och 
inte amanuens eller arkivarie.  
 
Jag har ovan visat hur kvinnor stängdes ute ur arbeten, bland annat med motiveringen 
att de var “för tunga” - ett paradoxalt uttalande då kvinnor i alla tider arbetat med så 
kallade tunga arbeten. Även arkivarieyrket klassades som för tungt, för att det skulle 
kunna utföras av kvinnor. Tarkiainen menar, med en hänvisning till en tysk 
arkivhandbok under tiden, att “[a]rkivarien skulle vara en lång karl med starka ben 
och gott balanssinne för att kunna klättra på en stege” (Tarkiainen 1994, s. 26) - ett 
citat med den indirekta betydelsen att kvinnor inte ansågs kunna klättra på stege, 
vilket vidare ger uttryck för den kvinnliga skörhet som under tiden var idealbildande. 
Emellertid kan viss sanning medhållas ligga i raderna, då modeidealet under 
sekelskiftet och början av 1900-talet föreskrev långa kjolar för kvinnor, varför 
klättring på stege bör ha tett sig olämpligt och vidare, att både hålla tunga arkivalier 
och hålla upp de långa kjolstyckerna, samt att samtidigt hålla sig i stegen, bör ha 
förefallit en omöjlighet. Emellertid går det heller inte att blunda för att många av de 
argument som under tiden flitigt framfördes som ett led i arbetet att försöka hålla 
kvinnor borta från högre statliga anställningar, idag framstår som ytterst banala, så 
även detta.  
 
Ett annat stort skäl var bristen på utbildning. Jag har ovan visat hur kvinnan stängdes 
ute från den högre utbildningen, något som blev ett hinder för att erhålla ett arbete 
som arkivarie, då detta yrke krävde universitetsstudier. Kvinnor kom därför, 
åtminstone inom den statliga arkivvärlden, att arbeta med de lågbetalda rutinsysslorna 
och kallades för just biträden. 
 
Men rent formellt skulle man alltså kunna säga att det från och med 1927 (då 
behörighetslagen trätt i kraft och de statliga läroverken öppnats även för kvinnor), 
skulle vara möjligt för en kvinna att bli arkivarie. Men varför dröjde det då ända till 
1957 innan den första kvinnliga amanuensen anställdes i Sverige? Detta är ett 
problem vars lösning framträder först då det sätts in i ett större samhällsperspektiv. 
För det första måste vi komma ihåg att behörighetslagen var en lag med många 
inskränkningar, varför Ohlander väljer att kalla detta stora genombrott för kvinnors 
rättigheter vid 20-talets början för “skenbart” och i själva verket, menar hon, fick 
motståndet mot kvinnor framgångar och även lagen i sig var snarast att betrakta som 
en framgång för motståndarna mot statligt anställda kvinnors rättigheter (Ohlander 
2000, s. 105 f). Undantagen från lagen var dessutom uppenbart könsstereotypa och 
härstammade ur tidens syn på vad som ansågs vara kvinnligt eller manligt (Ohlander 
2000, s. 96). Så trots att lagen nu stadfäste att kvinnor inte längre skulle kunna 
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hindras tillträde till högre tjänster, var praktiken alltså många gånger betydligt segare 
(Ohlander 2000, s. 106). Dessutom, påpekar hon, gällde ända “fram till år 1949, ja 
längre i vissa yrken” principiellt “att kön gick före kompetens” (Ohlander 2000, s. 
117). Det var nämligen inte förrän 1949 uttrycket “infödde svenske män” ersattes 
med “svenska medborgare” i grundlagens paragraf 28 (Ohlander 2000, s. 111).  
 
Motståndet mot att kvinnor skulle kunna erhålla högre tjänster var alltså både hårt och 
mångfacetterat och inom de “manliga yrkena”, sällsynt segt (Ohlander 2000, s. 10). 
En statlig tjänst betraktades dessutom som en förmån, vilken i mindre utsträckning 
borde komma kvinnor till gagn. Ohlander kommer dessutom till slutsatsen att det 
statliga sammanhanget i sig, spelade en roll. Den som företrädde staten skulle 
nämligen, av tradition, vara man (Ohlander 2000, s. 119). Under 30-talet kom 
dessutom depressionsåren då kvinnans rätt till arbete åter började ifrågasättas. Faktum 
är att Carl Gustaf Weibull under denna period fick en förfrågan om att mottaga en 
kvinnlig arbetslös för tjänstgöring vid arkivet - ett alternativ han helt enkelt strök för 
att istället anta en tidigare banktjänsteman samt kort därefter en arbetslös bokförare 
(Reuterswärd 2003, s. 150). Vidare innebar inte det faktum att kvinnan enligt lag hade 
rätt till högre statliga tjänster och från och med 1939 inte längre kunde avskedas på 
grund av giftermål, graviditet eller förlossning, per automatik att även synen på 
kvinnan och hennes roll i samhället omedelbart förändrades. Den kvinnliga uppgiften 
var fortfarande makans och moderns, och drar vi paralleller till Baude, framträder att 
kvinnans plats, ännu år 1951, ansågs vara i hemmet. Studier som gjordes visade 
därutöver att det inte, av gifta kvinnor, skedde någon större tillströmning till högre 
statliga tjänster efter att behörighetslagen trätt i kraft (Hermelin 1939, s. 8). Däremot 
steg äktenskapsfrekvensen på arbetsplatserna, skriver Ohlander och Strömberg, något 
som även syns i folkräkningarna från 1920 respektive 30-talet, då de arbetande gifta 
kvinnorna, som ovan visat, ökade med 5 % (Ohlander & Strömberg 2002, s. 152). Vi 
bör också beakta det faktum att civilståndsangivelserna för kvinnor i 
tjänstematriklarna från Lunds landsarkiv, inte försvann förrän runt 50-talet, varför 
kvinnor inte på allvar kan sägas ha trätt in i arbetet förrän vid denna tid.  
 
Men det är alltså vid denna tid någonting kan sägas ha förändrats, både inom 
arkivvärlden och i samhället i stort. Under 60-talet uppstod dessutom en form av 
“nyfeminism” ur ett starkt missnöje mot att jämställdhet mellan män och kvinnor 
ännu, på 60-talet, inte förverkligats (Kyle & Qvist 1974, s. 8). Det är även under 
slutet av 50-talet och början av 60-talet vi (ur vårt perspektiv) kan börja tala om ett 
nytt “kontrakt”, menar Yvonne Hirdman i artikeln “Kvinnorna i välfärdsstaten. 
Sverige 1930 - 1990” - från ett husmoderskontrakt till ett jämlikhetskontrakt; 
“Plötsligt tycktes idén om att kvinnor skulle vara hemma som en ‘naturlig’ följd av 
barnafödandet vara fullständigt absurd” och “[p]lötsligt var det självklart att i en 
modern familj skulle både mamma och pappa förvärvsarbeta och dela på det 
hemarbete som inte kunde rationaliseras bort”, skriver hon (s. 214). Nu steg dessutom 
antalet kvinnliga studenter och studenter med examen från realskola kraftigt, vilket 
vidare är en viktig faktor för arkivvärlden ifråga (Kyle & Qvist 1974, s. 75). Då 
kvinnor alltmer började studera erhöll de nämligen även den fackutbildning som 
krävdes för olika yrken och det är således först nu kvinnor, i någon större omfattning,  
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kan börja anställas inom den statliga arkivvärlden.33 Detta sker samtidigt som också 
mannen börjar få en ny roll i samhället - fadersrollen. Under 40- och 50-talen hade 
det nämligen blivit allt vanligare att se män dra barnvagnar; Ohlander och Strömberg 
skriver: “I ett längre perspektiv måste detta vara en av de största historiska 
förändringarna någonsin - männen överskrider till slut också könsgränsen till 
kvinnornas arbete” (Ohlander & Strömberg 2002, s. 186 f). Detta överskridande av 
könsgränser måste ses i relation till både den tidigare segregerade samhällssynen där 
könsgränser istället upprättades och till Reuterswärds kommentar om att 
arkivarieyrket tidigare betraktats som ett helt igenom manligt yrke. Kvinnans 
möjlighet att slutligen kunna titulera sig arkivarie, kan alltså inte betraktas särskiljd 
från den omvälvande samhällsförändring som ägde rum i landet under samma tid och 
som tagit sin början redan under slutet av 1800-talet. Intressant att notera i 
sammanhanget är även att bara ett år efter att den första kvinnliga amanuensen 
anställts i Sverige, tilläts kvinnor att bli präster. Detta yrke som tidigare präglats (och 
på vissa håll än idag präglas) av ett stort (manligt) motstånd mot att kvinnor skulle 
kunna anställas inom, tillät alltså (enligt lagen) att kvinnor anställdes från och med 
1958. Sätts detta i relation till arkivarieyrket framträder arkivens motstånd mot 
kvinnliga arkivarier i ett helt nytt ljus, vilket vidare vittnar om hur sällsynt segt 
motståndet mot kvinnliga arkivarier tycks ha varit. Riksarkivet angav dessutom, ännu 
troligen så sent som det sena 50- och tidiga 60-talet, att man inte önskade anställa en 
kvinna, då Elsa Nordström sökte arbete. Även när Hoffman skriver ned sina 
minnesuppteckningar från yrket tycks han indirekt ta för givet att en arkivarie “i 
tiden”, även så sent som 1969, var synonymt med en man.  
 

3.1 Övriga slutsatser och slutord 
Betydligt fler män än kvinnor arbetade vid arkiven under den valda 
undersökningsperioden. Männen anställdes dessutom i högre positioner medan 
kvinnorna, med få undantag, arbetade som biträden. Behörighetslagen hade heller 
igen effekt på fördelningen kvinnor - män. Om vi räknar bort de tidigare talrika 
biträdena under landsarkivet i Lunds första verksamhetsår, var majoriteten av de 
anställda män, även långt efter att behörighetslagen trätt ikraft och först under 1900-
talets andra hälft börjar kvinnor, i någon större omfattning, anställas inom den statliga 
arkivvärlden. Vändningen tycks ha kommit genom att kvinnor i allt större omfattning 
började utbilda sig, även inom akademiska ämnen. För detta krävdes emellertid också 
en samhällets omvärdering av kvinnorollen - från maka och mor till förvärvsarbetade 
- vilket vidare också samtidigt gav oss en ny fadersroll. Kvinnan blir arbetande - även 
i högre positioner, och mannen blir far. Från det tidigare segregerade samhället, kan 
kvinnor och män under denna tid, överträda varandras könsgränser. Från att 
arkivyrket tidigare varit ett helt manligt yrke, förflyttar vi oss alltså nu in i en ny era. 
Inte att förglömma är även de förändringar som ägde rum på ett politiskt plan, där 
Kvinnoarbetskommitténs Betänkande från 1938, kom att spela en viktig roll. 
 

                                                             
33 Vi kommer dock inte ifrån det faktum att bildade kvinnor som önskat arbeta på arkiv, med största 
sannolikhet, förekommit även tidigare, men där de, som i Riksarkivets fall, kunnat nekas en anställning 
med motiveringen att man inte önskade anställa en kvinna. 
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Liksom de statliga kontorsbiträdena tycks arkivbiträdena ha varit kvinnor med 
bildning från finare familjer. Även vid landsarkivet i Lund fann jag, genom att belysa 
deras giftermål, att deras samhällsklass troligen torde varit av högre rang. Att de 
första kvinnornas/biträdenas utbildning inte anges i tjänstematrikeln från landsarkivet 
i Lund, kan emellertid ha mer än en orsak. För det första arbetade de under 
tjänstebenämningen biträde, för vilket det i sig, till skillnad från 
amanuenser/arkivarier, inte förelåg några specifika akademiska utbildningskrav. 
Vidare måste vi också komma ihåg att flertalet av dem hade tillfälliga arbeten, dvs. 
icke ordinarie anställningar, varför utbildning kan ha ansetts oväsentlig att uppge. 
Mot den bakgrund jag presenterat i uppsatsens första del, där Ohlander menat att 
synen på kvinnors anställningar redan från början utgick ifrån att deras arbeten var 
tillfälliga, just av anledningen att de snart förväntades gifta sig, ligger det nära till 
hands att antaga att ett av huvudskälet var just den från början förgivet tagna 
tillfälliga anställningen, då kvinnans åliggande, enligt det borgerliga idealet, var 
makans och moderns och inte arbeterskans. Detta hindrar emellertid inte att också de 
två andra orsakerna spelat in. Om den icke-permanenta anställningen från början varit 
skälet till att utbildningen inte uppgivits, måste arkivet alltså, redan från början, ha 
antagit dem som just tillfällig personal. Dessutom var de som arbetade här under det 
tidiga 1900-talet till största delen ogifta, men av vilka hela 4 av 7 i kategorin “Ogifta” 
mellan åren 1903-1924, gifte sig redan samma år eller året därpå, efter att deras arbete 
på arkivet upphört, vilket vidare ger oss skäl att antaga att giftermålet som utsikt i sig, 
kan ha bidragit till att anställningen var tillfällig, något Ohlander påpekar även skedde 
vid andra arbetsplatser i samhället under tiden. Tesen styrks också av Nilsson som 
skriver: “Den dominerande diskursen vidmakthöll synen på kvinnornas yrkesliv som 
temporärt i väntan på giftermål” (Nilsson 1996, s. 18). Dessutom kan kvinnorna inte 
sägas ha blivit en del av arbetet, förrän hänvisningen till dem enligt civilstånd 
försvinner. Fram till tiden kring 1950-talet kan man alltså säga att kvinnor stod 
”utanför” själva yrket, vilket blir ytterligare en anledning till varför deras utbildning 
inte uppgivits. När vi rör oss längre fram i tiden - mot 50- och 60-talet, då 
utbildningen också börjar anges för de anställa kvinnorna - har jag inte kunnat påvisa 
några väsentliga skillnader mellan mäns och kvinnors akademiska bakgrund. Den 
följer i stort de krav som för tiden förelåg.  
 
Som i inledningen nämnt, har jag stött på hinder i arbetet vad gäller tillgången till 
material. Det var från början en av mina förhoppningar att även kunna studera vilken 
utbildning de första kvinnorna, de som anställdes som biträden, hade med sig vid 
anställningen. Uppgifter om detta har dock inte gått att finna, då utbildningen, som 
påpekat, inte omnämns i tjänstematriklarna. Det skulle för den här studien ifråga ta 
upp alltför mycket tid att försöka efterforska vilken skola de möjligen kan ha gått i, 
för att sedan därifrån försöka leta sig vidare. Den utbildning som nu nämns i studien, 
rör därför främst de kvinnor som anställdes vid senare tillfällen och då under annan 
tjänstebenämning än biträde. Jag har dock förtydligat det faktum att den uteblivna 
utbildningen i tjänstematriklarna, inte berodde på att de saknade någon; fallet tycks 
istället vara tvärtom, då flera påpekat att de första kvinnorna i statlig tjänst var 
bildade, vilket även synes, genom bland annat Quensels noteringar, vara fallet inom 
arkivvärlden. Hildebrand hade nämligen då själv vänt sig till hennes skola för att få 
tag i en kvinna med betyg i ämnen som ansågs väsentliga för yrket ifråga. Även 
Fischer anger i sina nedteckningar att hon hade flickskoleutbildning från tidigare år, 
innan hon anställdes som avskriverska vid Riksarkivet. Uppsatsen har därför, i sin 
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helhet, kommit att vinklas något annorlunda, än mot vad som från början varit min 
tanke. 
 
Lönefrågan har på grund av tidsbegränsningen och svårigheterna i att få tag i 
uppgifter från det tidiga 1900-talet, i princip helt utelämnats från studien, varför en 
vidare forskning kring detta område skulle vara intressant. Hur stor var egentligen 
den löneklyfta som förelåg mellan manliga anställda och kvinnliga biträden? En av 
anledningarna till att inte anställa kvinnor under annan tjänstebenämning än biträde, 
var ju just, enligt andra forskare, att de kunde tilldelas en lägre lön, då manliga 
akademiker var särskilt dyra att anställa. Relevant här skulle även vara att undersöka 
hur det såg ut under den tid då faktiskt fler kvinnor än män arbetade vid landsarkivet i 
Lund. Var anledningen just den lägre lönen? Också huruvida det förelåg en löneklyfta 
mellan de kvinnor som benämns som biträden och de (ytterst få) män med samma 
benämning, skulle vara av intresse att undersöka. 
 
Intressant vore även att dra ut studien till ett vidare perspektiv, där även andra 
arkivmiljöer inkluderas - enskilda, kommunala, etc., då andra forskare, häribland 
Nilsson påpekat att “[v]issa juridiska lättnader gjorde det lättare för kvinnor att få 
arbete inom privat sektor” (Nilsson 1996, s. 17). Hur såg det ut här? Arbetade kvinnor 
under andra benämningar än biträde i dessa miljöer och i så fall vilka? 
 
Ohlander avslutar sin studie över jämställdhet inom den statliga sektorn med orden: 
“Staten var en man - men är det knappast längre”. Drar vi fram den här studien till 
dagens samhälle framträder också här en tydlig förändrig. På samma sätt var 
nämligen även (åtminstone den statlige) arkivarien tidigare en man, men där 
arkivvärlden i stort, allt sedan 60-talet, börjat anställa alltfler kvinnor. Statistik visar 
dessutom på att antalet kvinnor stigit så pass brant sedan 60-talet att flertalet anställda 
inom arkivvärlden idag, faktiskt är just kvinnor.34 Detta framkommer även i den 
statistik från arkivutbildningar vid Lunds universitet och Mittuniversitetet som 
framvisats i studiens inledning. Intressant vore därför att även undersöka det skifte 
som tycks ha ägt rum då arkivarien gick från att tidigare ha varit en man till att istället 
bli en kvinna. När skedde det och varför skedde det just då det skedde?  
 
I övrigt är det min förhoppning att denna fördjupade insikt i den statliga arkivvärldens 
första årtionden, på sikt, som i inledningen önskat, kan bidraga till att både stärka 
dagens yrkesidentiteter och till att föra jämställdhetsdebatten vidare. 

 
 
 
 
 

 
                                                             
34 Se exempelvis: Ove Halén (2005), Från arkivmannen till arkivkvinnan, Tema Arkiv 3/2005. 
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