
 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 

vid Lunds universitet 

 

Amelia Möller Andréewitch 

 

Kvinnors rätt till högre statstjänster 

Diskussionen om behörighetsfrågan i Sverige 1919–1923 

  

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats  

 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 

15 högskolepoäng 

 

 

Handledare: Emma Ahlin 

 

Termin: HT 2015 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRKORTNINGAR 4 

INLEDNING 5 

Allmänt 5 

Uppsatsens övergripande syften 5 

Frågeställningar 6 

Avgränsningar 6 

Perspektiv 7 

Forskningsläge 8 

Metod och material 8 

Uppsatsens disposition 9 

1. HISTORISK BAKGRUND 10 

1.1 1800-talets behov av reformer 10 

1.2 Kvinnor och högre utbildning 11 

1.3 1910-tal och det moderna samhället 11 

2. BEHÖRIGHETSKOMMITTÉN 14 

2.1 Första betänkandet 15 

2.2 Andra betänkandet 16 

2.3 Delanalys av utredarnas resonemang 17 

3. DEBATTERNA I KAMRARNA 20 

3.1 Debatterna om grundlagsförslaget 1920 20 

3.2 Debatterna om behörighetslagen 1923 22 

3.3 Delanalys av riksdagsledamöternas resonemang 28 



4. SLUTLIG ANALYS 30 

LITTERATURFÖRTECKNING 33 

OFFENTLIGT TRYCK 34 
 



 1 

Summary 

This essay examines a part of the history of the Swedish women’s rights 

movement, the story about women’s right to be appointed to higher state 

offices. Women had been largely represented in the public labour market 

since the middle of the 19th century and since 1870 they had access to 

university education. Nevertheless, they had no legal right to apply for 

higher government positions and could thereby not advance within their 

area of expertise and not become for example; university teachers, judges, 

military officers, hospital doctors or provincial doctors. A committee of 

inquiry was appointed in 1919 to further investigate the matter of women’s 

access to higher state offices. The reports of the committee and the 

parliamentary debates held in the Swedish parliament regarding women's 

right to access higher state offices, form the basis for this paper. 

 

The discussion of women's access to higher government positions was 

conducted during a time when the democratic breakthrough was already a 

fact, with the proclamation of the bill that recognised women’s right to vote 

in 1919. Gender equality seemed to already have been recognized, but it was 

more complicated than that. The beliefs of women's unsuitability for some 

public positions were still present and the debate was ambiguous. As gender 

equality was praised by some, the deviant nature of the woman was used 

both as a reason for, and against the reforms.  

 

The purpose of the essay has been to determine the nature of the issue of 

women’s right to higher state offices, whether it was perceived as a 

democracy issue or as a so-called women’s issue. I have also sought to seek 

an answer to the question whether it is possible to distinguish any common 

views about women among the advocates and the sceptics. In my final 

analysis, I find that advocates and sceptics shared the perception of the 

woman holding specific characteristics. I also come to the conclusion that in 

the context of the issue of women’s access to higher state offices, the 
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question was essentially regarded as a women's issue. Arguments based on 

pure justice principles weighed heavily, but not necessarily heavier than 

arguments based on economic gains of the state.  
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Sammanfattning 

I denna uppsats görs ett nedslag i den del av kvinnorörelsens historia som 

behandlar kvinnors rätt till högre statstjänster. Kvinnor hade varit aktiva på 

den statliga arbetsmarknaden sedan mitten av 1800-talet och sedan år 1870 

haft tillgång till universitetsstudier. Ändå hade de ingen rätt att tillträda 

högre statliga tjänster och kunde exempelvis inte bli universitetslärare, 

domare, ämbetsman, sjukhusläkare eller provinsialläkare. Den s.k. 

behörighetskommittén tillsattes år 1919 för att utreda saken. Kommitténs 

betänkanden samt riksdagsdebatterna som fördes i kamrarna angående 

kvinnors behörighet ligger till grund för denna uppsats.  

 

Diskussionen om kvinnors behörighet fördes under en tid då det 

demokratiska genombrottet redan var ett faktum, i och med beslutet om 

kvinnlig rösträtt år 1919. Könens likställighet på det offentligrättsliga 

området tycktes av många redan erkänd, men det var mer komplicerat än så. 

Föreställningarna om kvinnans olämplighet för vissa tjänster var seglivade 

och debatten dubbeltydig. Samtidigt som likställigheten premierades 

användes kvinnans avvikande natur både som skäl för och emot 

behörighetsreformerna. Uppsatsen behandlar behörighetsfrågan utifrån 

resonemang och åsikter uttryckta av riksdagen och behörighetskommittén. 

Syftet har varit att försöka fastställa behörighetsfrågans karaktär, huruvida 

den uppfattades som en demokratifråga eller som en s.k. kvinnofråga. Jag 

har även ämnat söka ett svar till om det går att urskilja gemensamma 

uppfattningar om kvinnor bland reformförespråkare och skeptiker. I min 

slutliga analys konstaterar jag att förespråkare och skeptiker delade 

uppfattningen om kvinnan som bärare av specifika egenskaper. Jag kommer 

även fram till att behörighetsfrågan i sitt sammanhang där och då i huvudsak 

betraktades som en kvinnofråga. Argument baserade på ren rättvisa, om 

kvinnors medborgerliga rätt att konkurrera på arbetsmarknaden på samma 

villkor som män vägde tungt, men inte nödvändigtvis tyngre än argument 

baserade på samhällsnytta och ekonomiska vinningar.  
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Förkortningar 

ABKF   Akademiskt bildade kvinnors förening 

RF  Regeringsformen 

SFS  Svensk författningssamling 

Prop.  Proposition 
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Inledning 

Allmänt 

Svenska kvinnor fick från och med år 1873 rätt att bedriva 

universitetsstudier. På grund av en bestämmelse i grundlagen anno 1809, 

kom dock de akademiskt utbildade kvinnorna att sakna behörighet till de 

tjänster som utbildning var menad att leda fram till. År 1923, det vill säga 

50 år senare, bifölls förslaget till den s.k. behörighetslagen (SFS 1923:249) 

som innebar att de flesta högre ämbeten öppnades upp för kvinnor. Min 

uppfattning är att det råder ett relativt svalt allmänintresse för reformerna 

om kvinnors kamp för likställighet på den statliga arbetsmarknaden, jämfört 

med exempelvis intresset för rösträtten. En förklaring skulle kunna vara att 

reformerna endast berörde en mycket liten grupp kvinnor. 

Behörighetsfrågan angick akademikerkvinnorna, och de var inte många. 

Men med tanke på hur många kvinnor som läser vid universiteten idag så 

anser jag att denna fråga bör röna ett större intresse. Historien om 

behörighetsreformerna förtjänar mer uppmärksamhet och jag har därför valt 

att basera den här uppsatsen på diskussionen om behörighetsfrågan 1919–

1923; om kvinnors rätt till högre statstjänster.  

 

Uppsatsens övergripande syften 

Uppsatsen avser att beskriva och analysera delar av diskussionen och 

debatten som fördes om kvinnors rätt till högre statliga ämbeten åren 1919–

1923. Syftet är att redogöra för vilka typer av argument som användes, av 

förespråkare och av motståndare. Uppsatsens syfte är även att försöka 

fastställa hur man uppfattade frågans karaktär. Ansågs kvinnors rätt att 

tillträda högre statstjänster vara en demokratifråga eller en s.k. kvinnofråga? 

Jag använder dessa två begrepp med bakomliggande tolkningar: en 

demokratifråga berör alla och hela samhället och kan grunda sig på en 
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abstrakt rättviseprincip; en kvinnofråga härstammar från ett uppfattat 

särintresse som resulterar i att kvinnor som grupp tenderar att behandlas 

som en minoritet. 

 

Frågeställningar 

Mot bakgrund av ovan formulerade syften har jag funnit följande 

frågeställningar särskilt vägledande för min uppsats. Fråga ett och två 

kommer att behandlas i motsvarande kapitel och fråga tre och fyra 

behandlas i slutanalysen.   

 

1. Hur resonerade den tillsatta behörighetskommittén inför sina förslag 

till reformer vad gäller kvinnors rätt till högre statliga tjänster? 

2. Vilken syn hade riksdagen på kvinnans rätt till högre statliga 

tjänster?  

3. Går det att urskilja någon samstämmig syn på kvinnan baserat på 

behörighetskommitténs betänkanden och debatterna i riksdagen?  

4. Betraktades behörighetsfrågan som en kvinnofråga eller som en 

demokratifråga?  

 

Avgränsningar 

Att basera denna uppsats i huvudsak på handlingar rörande 

behörighetsfrågan har inneburit ett behov av avgränsning vad gäller det 

tillgängliga materialet. Det officiella tryckta materialet som behandlats i 

uppsatsen är behörighetskommitténs två betänkanden samt 

riksdagsdebatterna om behörighetsfrågan. Remissvar har utelämnats då jag i 

denna uppsats lagt mer fokus på hur staten i form av riksdagen såg på 

behörighetsfrågan. År 1919 är det år då behörighetskommittén tillsattes och 

år 1923 är året då förslaget till behörighetslag bifölls, därav 

tidsavgränsningen. Frågan om kvinnors rätt till prästämbetet har utelämnats 
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helt, därmed också behörighetskommitténs tredje och sista betänkande, med 

hänvisning till att prästfrågan förtjänar en mer omfattande granskning än 

vad jag inom ramen för denna uppsats har haft möjlighet till. 

 

Perspektiv  

Uppsatsen belyser ur ett rättsutvecklingsperspektiv hur frågan kring 

kvinnors behörighet till högre statstjänster behandlades av dåtidens 

kommittéutredare och lagstiftare.   

 

Jag använder mig även av ett genusrättsvetenskpligt perspektiv och ämnar 

delvis analysera hur rätten producerar och reproducerar kön och 

föreställningar om kön. 1 I genusrättsvetenskapen finns i dagsläget ingen 

självklar distinktion mellan kön och genus. Kön är i svenskt språkbruk 

starkt kopplat till biologi, medan genus är mer kopplat till sociala 

egenskaper eller det som också kallas för könsroller. Eva-Maria Svensson 

skriver i Juridisk metodlära (2013) att det är lättare att analysera den 

rättsliga konstruktionen av kön eftersom könsbegreppet ligger närmare till 

hands när vi talar om rättstillämpning och verkliga människor.2 Därför 

kommer begreppet kön att användas i denna uppsats.  

 

Med utgångspunkt i en grundläggande värdering om att rätten bör bidra till 

att förbättra kvinnors rättsliga ställning i samhället (till samma nivå som 

männens), använder jag mig dessutom av s.k. kvinnorättsliga hänsyn3 i min 

juridiska tolkning och analys. Mitt perspektiv baseras alltså på ett en 

samhällsutveckling där könsdiskriminering i allt större utsträckning ses som 

oönskad och dessutom olaglig. 

                                                
1 Korling och Zamboni (2013) s. 275. 
2 Ibid. s. 276. 
3 Ibid. 
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Forskningsläge 

När det gäller historisk kunskap om kvinnor och högre statstjänster är det 

framförallt Greta Wieselgrens grundforskning, dokumenterad i Den höga 

tröskeln. Kampen för kvinnors rätt till ämbete (1969), som innehåller en 

detaljerad analys av de politiska diskussionerna som fördes om 

behörighetslagen – kvinnors rätt till högre tjänster, som var banbrytande på 

området. Senare har historikern Hanna Markusson Winkvist, i sin 

avhandling Som isolerade öar (2003), kompletterat och fördjupat 

Wieselgrens resultat. Tord Rönnholms doktorsavhandling från 1999, 

Kunskapens kvinnor. Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga 

universitetsvärlden, fångar till viss del debatten om kvinnors behörighet. Ett 

senare tillskott är boken Förbjuden frukt på kunskapens träd (2004) som 

utkom i samband med 100-årsjubileet av Akademiskt bildade kvinnors 

förening (ABKF). Boken skildrar föreningens kvinnors kamp för att få 

utöva de yrken de hade utbildat sig till. Vad gäller forskningsområdet 

kvinnliga akademiker och striden för behörighet finns flera mindre studier 

kring enskilda individer men som Markusson Winkvist påtalar i Som 

isolerade öar från 2003, förefaller de akademiska kvinnornas kollektiva öde 

relativt outforskat.4  

Metod och material 

Då rätten gällande kvinnors tillträde till högre statstjänster i denna uppsats 

har studerats utifrån ett utvecklingsperspektiv så har därmed en 

rättshistorisk metod tillämpats. I centrum för uppsatsen står det officiella 

tryckta källmaterialet rörande behörighetsfrågan i form av betänkanden och 

riksdagens protokoll. Det är framförallt genom att studera detta material 

som jag kommer att dra slutsatser baserade på mina uppställda 

frågeställningar. Övrigt material som har använts är litteratur och doktrin 

producerat av historiker. Som sekundärkällor har jag i huvudsak använt mig 

                                                
4 Markusson Winkvist (2003) s. 36. 
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av Wieselgrens studie Den höga tröskeln. Kampen för kvinnors rätt till 

ämbete (1969), samt Som isolerade öar (2003) av Markusson Winkvist. 

 

Nedan följer en kortare utvärdering av mina huvudsakliga sekundärkällor.  

Värdet av Wieselgrens studie från 1969 ligger bland annat i det faktum att 

Wieselgren är en respekterad historiker samt i att hon kan utnyttja sina egna 

intryck av de kvinnliga akademikernas historia, eftersom hon var en av dem. 

Detta kan också ses som en begränsning eftersom Wieselgren väver in sina 

egna minnen i sina slutsatser. Markusson Winkvist har ett längre 

tidsperspektiv och använder sig av en senare utvecklad feministisk 

teoribildning. Att källorna delvis är partiska och subjektiva utgör en del av 

deras värde eftersom de speglar olika åsikter baserade på exempelvis när i 

tiden källorna producerats samt det perspektiv som författarna använt sig av. 

Ett kritiskt perspektiv är därmed nödvändigt och för att bilda sig en 

balanserad åsikt om rättsutvecklingen av kvinnors rätt till högre statstjänster 

bör ett flertal sekundärkällor användas. Det faktum att inte Wieselgren eller 

Markusson Winkvist är jurister utan historiker kan ses som en begränsning 

eftersom de skulle kunna vara mindre kvalificerade att analysera historiska 

händelser utifrån ett rättsutvecklingsperspektiv. I denna uppsats 

kompenseras detta genom användandet av primärkällorna.  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med kapitel ett som består av en redogörelse för den 

historiska bakgrunden i syfte att placera behörighetsfrågan i sin kontext. I 

kapitel två undersöks de resonemang som framkommer i 

behörighetskommitténs två betänkanden. Huvudfokus ligger på 

behörighetsutredarnas resonerande kring principen om likställighet jämte 

undantag till denna. Därefter följer en redogörelse för riksdagsdebatterna om 

behörighetsreformerna; ändringen av § 28 regeringsformen (RF) och 

behörighetslagen. I kapitel fyra görs slutanalysen där jag redogör för mina 

egna reflektioner baserade på mina sista två uppställda frågeställningar. 

 



 10 

1. Historisk bakgrund 

1.1 1800-talets behov av reformer 

Frågorna om kvinnans emancipation och hennes medborgerliga rättigheter 

kan spåras tillbaka till den franska revolutionen. Upplysningsidéerna om en 

allmän vilja, om friheten, om folket, jämlikheten och broderskapet skulle få 

konsekvenser även för kvinnor. Den demokratiska idén; att även kvinnor var 

människor, drevs av den begynnande industrialiseringen i början av 1800-

talet.5 Perioden 1850–1920 kallas för emancipationsepoken och var i hög 

grad en tid för reformer som präglades av liberala idéer som gynnade 

kvinnors rättsliga ställning. År 1845 ändrades arvslagarna och döttrar 

jämställdes i högre grad med söner. Skråväsendet upphörde att existera från 

1846 och näringsfriheten gällde i princip även kvinnor.6 Från 1865 inträdde 

myndigheten automatiskt för kvinnor vid fyllda 25 år.7  

 

Industrialiseringen innebar en stor omvandling i kvinnors arbetslivssituation 

och nya värderingssystem vände upp och ner på jordbrukssamhällets 

könsordning.8 Med industrialiseringen och byråkratiseringen av Sverige 

expanderade tjänstemannasektorn.9 Den kvinnliga arbetskraften var attraktiv 

för staten, eller den privata arbetsgivaren, som kunde betala kvinnorna lägre 

löner. I det nya samhället spelade kunskapen och kompetensen större roll 

och kvinnor ur medelklassen kunde med hjälp av utbildning ändra på det 

traditionella tänkandet. Parallellt präglades dock tiden av de s.k. 

vetenskapliga tankarna om att kvinnan var annorlunda och att kvinnor och 

män hade olika behov och lämpade sig för olika typer av arbete. 10   

 

                                                
5 Hirdman (1992) s. 165. 
6 Rönnholm (1999) s. 57. 
7 Liljewall (2013) s. 23. 
8 Hirdman (1992) s. 151. 
9 Florin och Johansson (1993) s. 121. 
10 Hirdman (1992) s. 152. 
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1.2 Kvinnor och högre utbildning 

1800-talet är mer än industrialiseringens tidsålder. Det är också perioden i 

svensk historia då utbildningssystem byggdes upp och utvecklades. För att 

kvinnor skulle kunna yrkesarbeta inom vissa branscher måste hon också få 

tillgång till teoretiska studier. Därmed började staten för första gången under 

1800-talets mitt visa intresse för kvinnlig högre skolutbildning.11 År 1842 

infördes obligatorisk folkskola och 1873 fick kvinnor rätt att avlägga 

universitetsexamen, teologi och högre juridisk examen undantagna. Den 

teoretiska kunskap som producerades vid högre utbildningsinstitutioner som 

läroverk och högskolor var i första hand för blivande makthavare och där 

var regeln att flickor inte passade in. I praktiken innebar detta att kvinnor 

var utestängda från vägen via de statliga läroverken till universiteten och de 

flickor som hade ambitionen och medlen fick lov att ta studentexamen som 

privatister.12 Detta innebar vidare att det kom att dröja mycket länge innan 

ens en antydan om förändring av den kvantitativa obalansen mellan män och 

kvinnor kunde börja märkas. De kvinnliga akademikerna växte i antal. År 

1914 hade cirka 435 kvinnor i Sverige avlagt en akademisk examen.13 Efter 

sekelskiftet krävde de nu rätten att få bli statliga ämbetsmän och 

professionella.  

 

1.3 1910-tal och det moderna samhället 

I början av 1900-talet var samhället ännu indelat i en privat sfär som 

dominerades av kvinnor och en offentlig som dominerades av män. Men 

förändringens vindar blåste och i slutet av 1910-talet stod det klart att det 

moderna samhället stod för dörren. Första världskriget hade givit möjlighet 

för kvinnor, särskilt i de krigförande länderna men även i Sverige, att visa 

                                                
11 Rönnholm (1999) s. 58. 
12 Florin och Johansson (1993) s. 121 ff. 
13 Ibid. 
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sig oumbärliga i samhällsarbetet.14  

 

År 1919 fattade riksdagen beslut om allmän och lika rösträtt för män och 

kvinnor; kvinnan var nu som medborgare likaberättigad med mannen. 

Genom 1920 års giftermålsbalk fastslogs också den rättsliga likställigheten 

mellan makar genom det fullständiga upphävandet av mannens 

målsmanskap.15 Alla kvinnor var även i och med den nya giftermålsbalken 

myndiga, gifta som ogifta.16 Tiden var inne för att jämställdheten skulle 

genomföras på det offentligrättsliga området och frågan om kvinnors rätt till 

statliga tjänster och ämbeten togs upp på nytt. Men det fanns ett problem;  

§ 28 RF. Regeringsformen från år 1809 innehöll en paragraf med en 

formulering som kom att hämma de akademiska kvinnornas möjligheter 

under flera decennier, efter det att de fått rätt till högre studier.17 I § 28 RF 

stadgades nämligen att högre statliga tjänster endast fick besättas av 

”infödde svenske män”.18 Inga universitetsutbildade kvinnor hade funnits att 

ta hänsyn till vid utformningen av RF anno 1809. Kvinnor hade alltså ingen 

laglig rätt att tillträda högre statliga ämbeten, trots formell kompetens.  

 

År 1904 bildades ABKF med syfte att driva opinion för de akademiskt 

utbildade kvinnornas rättigheter. Genom att organisera sig kunde de sätta 

mer kraft bakom sina anspråk att kunna söka högre statliga ämbeten.19 Det 

slutgiltiga målet för ABKF var att akademiskt utbildade kvinnor skulle få 

samma rättigheter som män med motsvarande kompetens.20 En motion som 

bland annat ABKF stod bakom, föreslog en grundlagsändring av § 28 RF 

där kvinnor skulle få utnämnas och befordras till statliga tjänster.21 Förslaget 

                                                
14 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster I. Kvinnors tillträde 
till fullmaktstjänster. Avgivet den 4 februari 1920, s. 39. Hädanefter B:I. 
15 Wieselgren (1969) s. 205. 
16 Ibid. 
17 Markusson Winkvist (2003) s. 43. 
18 RF 1809 § 28, Hildebrand (1891) s. 159. 
19 Florin och Johansson (1993) s. 183. 
20 Fridh-Haneson och Haglund (2004) s. 24. 
21 Motioner i Första Kammaren, N:o 36. Af herr Ernst Trygger, med förslag till ändrad 
lydelse av § 28 mom. 1 regeringsformen. Avgivet den 8 februari 1907. Motioner i Andra 
Kammaren, N:o 180. Af herr Knut Kjellberg, med förslag till ändrad lydelse av § 28 mom. 
1 regeringsformen. 
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bifölls i två riksdagar och lydelsen av § 28 RF ändrades år 1909. Dock 

innebar ändringen inga skillnader i praktiken för kvinnliga akademiker.22 

Omformuleringen av paragrafen innebar visserligen att kvinnor skulle få 

tillträde till ett fåtal högre tjänster inom universitetsväsendet. Övrig 

behörighet för kvinnor skulle ske ”...med tillämpning av grunder som av 

Konungen och riksdagen godkänts.”23 Vilka grunderna för tillsättningen av 

kvinnor var, skulle fastställas i ett senare skede. Härmed fanns möjligheten 

att förhala frågan om kvinnors rätt till högre tjänster, vilket också skedde.24  

 

 

                                                
22 Fridh-Haneson och Haglund (2004) s. 25. 
23 SFS 1921:91 s. 284. 
24 Fridh-Haneson och Haglund (2004) s. 31. 
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2. Behörighetskommittén 

Kvinnor hade alltså varit aktiva på den statliga arbetsmarknaden sedan 

mitten av 1800-talet men hade ingen rätt till högre statliga tjänster såsom 

domare, ämbetsman, universitetslärare, sjukhusläkare eller  

provinsialläkare.25 Kvinnorna hamnade i en mellanställning i och med sin 

tillgång till utbildning, men utan rätt att söka tjänsterna som utbildningen 

var avsedd för. Frågan om kvinnors behörighet hamnade på den politiska 

agendan i början av 1900-talet och det kom att bli en utdragen kamp för 

kvinnors professionella och yrkesmässiga erkännande.  

 

I slutet av maj 1919 tillsattes en behörighetskommitté för att utreda frågan 

om kvinnors behörighet att vinna tillträde till statstjänst. För första gången 

utsågs en kvinna till ordförande, Emilia Broomé.26 Behörighetskommitténs 

arbete resulterade dels i en allmän grundlagsändring samt i den s.k. 

behörighetslagen.27 Dessa två lagar kommer i uppsatsen att benämnas 

behörighetsreformerna.  

 

Kommittén kom att producera totalt tre betänkanden. Av taktiska skäl valde 

kommittén dels att bryta ut själva grundlagsändringen (§ 28 RF) och dels att 

behandla frågan om prästämbetet för sig.28 I och med att kommittén 

behandlade grundlagsändringen först så skulle övriga frågor kunna 

behandlas snabbare; en grundlagsändring krävde två riksdagars bifall medan 

övriga beslut krävde endast en riksdag för ett avgörande beslut.29 

Prästfrågan förväntades möta extra stort motstånd då den var mycket känslig 

och behandlades därför särskilt i ett eget tredje betänkande.30  

 

                                                
25 Markusson Winkvist (2003) s. 43 
26 Ibid. s. 45. 
27 Ibid. s. 47 f. 
28 B:I s. 42 och Wieselgren (1969) s. 194. 
29 Wieselgren (1969) s. 194. 
30 Ibid. 
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2.1 Första betänkandet  

Grundlagsändringen 
 

I det första betänkandet i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster 

föreslogs väsentligen en omredigering av § 28 RF, samt ett tillägg till 

denna.31 Syftet var att ersätta den begränsande utformningen av 1909 års 

grundlagsändring om kvinnors rätt till vissa lärartjänster, läkarbefattningar 

och s.k. beställningar vid inrättningar för vetenskap, slöjd eller skön konst -  

med en mer principiell utformning. I och med kommitténs förslag skulle 

grundlagen få en allmän innebörd.32 Det första betänkandet kom i februari 

1920 och Broomé inledde betänkande på följande sätt: ”Genom riksdagens 

godkännande […] att giva de svenska kvinnorna politisk rösträtt och 

valbarhet till riksdagen, hade principen om könens likställighet på den 

offentliga rättens område vunnit statsmakternas erkännande. Redan på 

denna grund syntes det angeläget att så snart ske kunde undanröja de hinder, 

vilka […] förelåg för kvinna att deltaga i samhällsdebatten inom områden, 

där hon borde anses vara med mannen likställd.”33  

 

Kommittén motiverade sina förslag med att framhäva att likställigheten 

redan principiellt sett var fastställd i och med rösträtten, att Sverige låg efter 

i utvecklingen jämfört med andra länder samt att den kvinnliga arbetskraften 

inte utnyttjades nationalekonomiskt.34 Förslaget om grundlagsändringen 

angående rätt även för kvinnor att kunna utnämnas till statens ämbeten och 

tjänster antogs av riksdagens kamrar den 5 juni 1920.35 Därmed var frågan 

om kvinnas behörighet till statstjänst, vad grundlagsbestämmelsen angår, 

definitivt avgjord. 

 

                                                
31 B:I s. 109-116. 
32 Wieselgren (1969) s. 200. 
33 B:I s. 1.  
34 B:I s. 41 ff. och Wieselgren (1969) s. 197. 
35 Riksdagens protokoll 1920, Första kammaren, nr 59, s. 47 och Riksdagens protokoll 
1920, Andra kammaren, nr 72, s.7. 
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2.2 Andra betänkandet 

Behörighetslagen 
 

Det andra betänkandet färdigställdes efter grundlagsändringen av § 28 RF 

och var färdigt i december 1920.36 Betänkandet utgjordes bland annat av 

förslaget till den kommande behörighetslagen.37 Behörighetslagsförslaget 

inleddes med att i första paragrafen slå fast att kvinnan i fråga om 

behörighet skulle vara likställd mannen. Därpå följde undantagen.38 

Behörighetskommittén förtydligade härmed att likställighet bör vara regeln. 

I den andra paragrafen specificerades undantagna tjänster.  

 

Kommitténs betänkande utgjordes i övrigt av utredningar om kvinnas 

behörighet att inneha statstjänst i allmänhet, om gift kvinnas behörighet, 

samt kvinnliga statstjänares avlönings- och pensionsförhållanden. 

Kommittén menade att då kvinnor föreslogs jämställas med män beträffande 

behörighet till statstjänster kan ett åtskiljande av kvinnor baserat på 

civilstånd inte försvaras.39 Rörande övriga tjänster som utgjorde befattningar 

som tillsattes av Kungl. Maj:t eller av ämbetsmyndighet föreslog kommittén 

ytterligare undantag. Till undantagstjänsterna hörde för det första polisiära 

befattningar, för det andra fångvårdsbefattningar, för det tredje befattningar 

vid väg- och vattenbyggnadskåren samt för det fjärde diplomatiska och 

konsulära befattningar.40 Beträffande chefsbefattningar i allmänhet anförde 

Broomé följande: ”Det är riktigt att de flesta kvinnor icke äga 

förutsättningar att bekläda högre befattningar i statens tjänst, men det gäller 

förvisso även flertalet män.”41 

 

                                                
36 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster II. Kvinnas 
behörighet att inneha statstjänst. Avlöning och pensionering. Vissa statstjänster 
reserverade för kvinnor. Avgivet den 27 december 1921. Hädanefter B:II.  
37 B:II s. 7. 
38 Ibid. s. 27.  
39 Ibid. s. 102 f.  
40 Ibid. s. 8. 
41 Ibid. s. 53. 
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Den slutliga propositionen (Prop. 1922:241) grundade sig till stor del på 

behörighetskommitténs betänkande men kvinnors tillgång till domartjänster 

lyftes ur behörighetskommitténs förslag. Behörighetslagen antogs och 

trädde ikraft den 1 juli 1925 (SFS 1925:165). 

 

2.3 Delanalys av utredarnas resonemang  

Enligt Wieselgren grundade sig behörighetskommitténs båda betänkanden 

på samhällsekonomiska och samhällsideologiska motiv.42 Dessa motiv var 

de mest rimliga om man från statens sida ville maximera möjligheten att få 

den mest kvalificerade individen till en viss tjänst, ansåg utredarna.  

 

Behörighetsutredarnas utgångspunkt var att kvinnans politiska rösträtt redan 

var vunnen och att kvinnans likställighet därmed i princip redan hade 

erkänts.43 Andra utgångspunkter var att de övriga nordiska länderna redan 

hade uppnått likställighet mellan könen på det offentligrättsliga området 

samt att kvinnan sen 1873, dvs. sedan lång tid tillbaka, tillerkänts rätten att 

förvärva högre kunskap vid landets universitet.44 Likställigheten var 

eftersträvansvärd när det gällde kvinnors tillträde till högre statliga tjänster 

och kommittén ansåg att staten inte borde hindra kvinnor att arbeta i dess 

tjänst i den mån de är kvalificerade.45 Kommittén bemötte argumenten om 

att kvinnan till sin natur vore mindre lämpad för högre statliga ämbeten 

samt framhöll att ansökningsrätten för kvinnor till tjänsterna inte var 

liktydigt med att kvinnor i allmänhet skulle komma ifråga vid tillsättandet 

av statstjänster, utan endast de individer som är de mest kompetenta.46 Man 

argumenterade för att i ett meritokratiskt samhälle, det vill säga ett samhälle 

där hög utbildning och meriter är avgörande, måste kompetens sättas 

framför kön. 

                                                
42 Wieselgren (1969) s. 203.  
43 B:I s. 53. 
44 Ibid. s. 49. 
45 Ibid. s. 47. 
46 Ibid. s. 52. 
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Samtidigt påpekade kommittén att det fanns omständigheter som gjorde att 

likställighetsprincipen måste begränsas: ”Principen om könens likställighet i 

förevarande avseende syntes emellertid icke i praktiken kunna genomföras 

utan vissa inskränkningar.”47 Den meritokratiska grundhållningen till trots 

så föreslog utredarna alltså flera undantag från likställighetsprincipen. Dessa 

undantag motiverades på olika sätt men idéer om könsskillnader 

överordnades i vissa fall formell utbildning och kompetens.48 

Sammanfattningsvis kunde idén om det naturliga urvalet både motivera 

likställighet och undantag.  

 

Utredarna menade att de tjänster och befattningar som behörigheten gällde 

var avsedda en elit, i vilken varken de flesta kvinnor eller män ingick.49 

Härmed intygas att man inte var särskilt öppen för att tänka sig att den 

dåtida tydliga könsuppdelningen hade förändringspotential. Områden där 

kvinnor redan gjort sig gällande skulle omfattas av likställighetsprincipen, 

medan områden där kvinnor ännu inte gjort några anspråk undantogs.50 

Utredarna argumenterade för att majoriteten kvinnor i grunden skulle 

fortsätta att söka sig till de traditionellt kvinnliga sysslorna.51 Det lilla fåtal 

kvinnliga akademiker som reformerna handlade om skulle knappast märkas. 

 

Samhällsnyttan utgjorde ett viktigt incitament och användes på olika sätt i 

likställighetens namn. Argumenten byggde till stor del på en meritokratisk 

övertygelse men den övertygelsen frångicks i vissa fall med hänvisning till 

könens olikheter. Detta innebär att kommitténs resonemang ledde till att kön 

både osynliggjordes, och synliggjordes. Markusson Winkvist lyfter 

ytterligare en aspekt; nämligen att behörighetskommittén framhäver att den 

kvinna som kvalificerat sig till eliten har gjort det just därför att hon skiljer 

sig från kvinnor generellt. 52 Visst gällde detta även för män men några 

                                                
47 B:I s. 47. 
48 Markusson Winkvist (2003) s. 50. 
49 B:I s. 53. 
50 Markusson Winkvist (2003) s. 51.  
51 B:I s. 54.  
52 Ibid. s. 51. 
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undantagsbestämmelser för män gjordes ju inte. Det var den stora 

skillnaden.53  

 

Behörighetskommittén tycktes alltså i vissa delar dela den allmänna 

uppfattningen om kvinnans särart. Exempelvis kom särartsuppfattningen till 

uttryck vid frågan om kvinnans tillträde till tjänster vid inrättningar för slöjd 

och skön konst som borde stå helt öppna för kvinnor med hänvisning till 

hennes särskilda lämplighet för just dessa befattningar.54 Vad 

domartjänsterna beträffade anfördes även då att kvinnors särskilt utpräglade 

rättfärdighetskänsla bör ses som en värdefull egenskap för en domare.55 I 

överensstämmelse med ovan nämnda särartsuppfattning kom kommittén 

även fram till att vissa tjänster formellt borde reserveras för kvinnor, såsom 

vissa biträdesbefattningar, med hänvisning till kvinnors särskilda 

lämplighet.56  

 

Kvinnligheten i sig kunde i samhällsnyttans namn både vara en merit och en 

belastning. I vissa sammanhang ansågs kvinnans egenskaper stärka 

likställighetsprincipen, i andra situationer ansågs meriter såsom utbildning 

och kompetens otillräckliga på grund av medfödda begränsningar. Detta 

gjorde gränserna för likställigheten svåra att dra.57  

 

                                                
53 B:I s. 51. 
54 Ibid. s. 106. 
55 Ibid. s. 67. 
56 B:II s 209. 
57 Markusson Winkvist (2003) s. 55. 
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3. Debatterna i kamrarna 

Behörighetskommitténs förslag om likställighet mellan könen och 

behörighet för kvinnor togs inte emot utan invändningar. Vid tidpunkten för 

debatterna bestod Sveriges riksdag av två kamrar, Första och Andra 

kammaren. Nedan studeras först kamrarnas diskussioner om förslaget till 

grundlagsändringen. Därefter skildras de åsikter som ventilerades i 

riksdagen i samband med debatterna kring behörighetslagen.  

3.1 Debatterna om grundlagsförslaget 
1920 

I första kammaren röstades grundlagsförslaget igenom med 56 röster mot 

47.58 I andra kammaren var majoriteten större, 88 röster för och 53 emot.59 

Argumenten spände mellan en liberal attityd till kvinnors och mäns lika 

rättigheter och en konservativ syn på kvinnors förmågor.60 Statsrådet herr 

Nothin började debatten i första kammaren med att påminna ledamöterna 

om att kvinnans politiska rösträtt nu var ett faktum och att hennes rätt till 

högre statstjänster borde ses som en naturlig följd av nyss nämnda reform.61  

 

Ledamot Clason däremot varnade för de oväntade konsekvenser som 

förslaget skulle innebära och hänvisade sedan till kvinnornas egen motvilja: 

”Det finns verkligen numera även hos kvinnor en bestämd reaktion mot 

denna utveckling, som vill driva in kvinnan på männens banor och göra 

kvinnan så lika mannen som möjligt. Det börjar på att växa fram en annan 

känsla även i kvinnokretsar, nämligen den att kvinnorna framförallt bör rikta 

in sig på att förbliva kvinnor.”62 

 

                                                
58 Riksdagens protokoll 1920, Första kammaren, nr 59, s. 46. 
59 Riksdagens protokoll 1920, Andra kammaren, nr 72, s. 7. 
60 Markusson Winkvist (2003) s. 69. 
61 Riksdagens protokoll 1920, Första kammaren, nr 59, s. 23 
62 Ibid. s. 41. 
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Första kammarens Herr von Hofsten hänvisade främst till den allmänna 

folkmeningen som inte var mogen för en sådan reform.63 Detta argument 

bemöttes av ledamoten Olsson som inte hade mycket till övers för 

förutfattade meningar: ”Låt dem som ha fördomarna, klara dem själva och 

låt dem, som icke hava sådana fördomar, försöka att i sitt medborgerliga 

värv komma till rätta med och utrota fördomarna.”64 

 

För de som var för lagförslaget var bifall viktigt på grund av det principiella 

erkännandet av kvinnors likställdhet. Motsidan däremot tog istället på sig 

rollen att skydda och bevara kvinnorna från farligheter som tillgång till 

högre statsämbeten innebar. Diskussionen i första kammaren handlade 

också om juridiska teknikaliteter. 65  

 

Debatten om grundlagsändringen blev kortare i andra kammaren.66 De flesta 

argumenten satte kvinnors och mäns skilda fallenheter i fokus och könens 

olika egenskaper kunde användas för att propagera både bifall och avslag. 

Ledamot Thulin däremot var en av de få som hänvisar till meritokratins 

grundläggande principer när han hävdade att den kvinna som var bäst 

kvalificerad i konkurrens med en man skulle medges tillträde till 

befattningen.67 Ledamot Persson däremot ansåg att vissa tjänster var av den 

beskaffenhet att de helt enkelt inte var lämpliga för kvinnor att beträda 

överhuvudtaget.68 Hans ståndpunkt var samstämmig med landets dåvarande 

tre hovrätter som ansåg att särskilt domarbefattningar borde förbehållas män 

eftersom en kvinna enkelt sett ”… icke vore lämplig såsom domare.”69 

Persson bemöttes av ledamot Leander som önskade bifalla förslaget och till 

och med förespråkade att även militära civiltjänster skulle öppnas för 

kvinnor: ”Det kan hända, att det finns någon Jeanne d’Arc, som kunde  

 

                                                
63 Riksdagens protokoll 1920, Första kammaren, nr 59, s.36. 
64 Ibid. s.41. 
65 Ibid. s. 37. 
66 Markusson Winkvist (2003) s. 69. 
67 Riksdagens protokoll 1920, Andra kammaren, nr 72, s. 33.  
68 Ibid. s. 4.  
69 Prop. 1922:241 s. 45. 



 22 

uträtta stora ting även på detta område.”70  

 

När Leander illustrerar det oproblematiska med att ge kvinnor behörighet till 

militära befattningar med hänvisning till Jeanne d’Arc, kan det antas att han 

i och med detta vill peka på att risken för en tillströmning av kvinnor till 

militära ämbeten var näst intill obefintlig. Flera ledamöter anslöt till den 

typen av argumentation. Ledamot Hellberg, som till och med, istället för ett 

tillägg till § 28 RF, ville föreslå omformuleringen: ”att befordra svenska 

män och kvinnor…”71, kom med förslaget med bakgrund av att han ändå 

inte trodde att så många kvinnor skulle göra anspråk på de högre ämbetena. 

Ledamot von Hofsten var också av den uppfattningen; att kvinnans natur 

skulle spela sin roll och att kvinnor trots tillträde skulle komma att välja 

andra banor än exempelvis domarämbetena.72  

 

Debatten genomsyrades av hänvisningar till könens skilda egenheter. 

Särskilt likställighetsprincipens motståndare framhöll sådana argument men 

de användes som nämnts tidigare av bägge sidor.73 Mellan raderna antogs 

att de allra flesta kvinnor, oavsett lagens ikraftträdande, skulle fortsätta välja 

traditionella sysslor. Tanken att kvinnan skulle få större utrymme i 

offentligheten och samtidigt bibehålla sin roll i hemmet verkar ha varit långt 

borta.74  

3.2 Debatterna om behörighetslagen 1923 

Förslaget om behörighetslag landade i riksdagens kamrar efter det att 

grundlagsförslaget gått igenom. I det då presenterade förslaget till 

behörighetslag undantogs domartjänsterna kvinnors behörighet. 

Propositionen föreslog att ”Konungen äger meddela särskilda bestämmelser 

angående villkoren för kvinnans tillträde till domartjänst.” 75  

                                                
70 Riksdagens protokoll 1920, Andra kammaren, nr 72, s. 6.  
71 Ibid. s. 19. 
72 Ibid. s. 36. 
73 Markusson Winkvist (2003) s.71. 
74 Wieselgren (1969) s. 98. 
75 Prop. 1922:24 s.2. 
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Sveriges dåvarande justitieminister Assar Åkerman inledde debatten i 

riksdagens första kammare. Han framförde bland annat sin kritik av hur 

statsnyttan åberopats som argument mot kvinnors behörighet och övergick 

sen i att själv åberopa statsnyttan men med motsatta argument. 76 Det var för 

statsnyttans skull som männen ska släppa på sina privilegier. Han pekade 

också på rättviseprincipen som skäl för att bifalla det nu liggande förslag till 

behörighetslag: ”Det kan icke vara nyttigt för staten, att icke rättvisa krav 

uppfyllas. Så länge en sådan, jag vågar säga, orättvisa kvarstår, så länge 

länder den till skada.” 77   
 

Åkermans inledning följdes av en debatt präglad av en stark uppfattning om 

kvinnors avsaknad av den naturliga auktoriteten som var nödvändig för 

domarämbetet.78 Von Geijer hänvisade till könens olika uppfostran som en 

avgörande faktor till varför kvinnor är olämpliga för tjänsten. ”[…] en ung 

mans uppfostran har dock varit hårdare i allmänhet, han har ock, om jag så 

får uttrycka mig, mer slagits med livet än en ung kvinna. En ung kvinna är 

väl mer garderad och undanhållen från detta, och jag undrar, om hon icke 

snarare skulle brista i det lugn och den säkerhet, som man måste besitta och 

som ju är förutsättningen för detta värv.”79 

 

Återigen stod kvinnans lämplighet i fokus för debatten. Den meritokratiska 

utgångspunkten var dock mer påtaglig i denna debatt jämfört med den om 

grundlagsändringen, men detta till trots kretsade diskussionen ändå kring 

idéer om könens olika fallenheter.80 Ledamot Winberg uttryckte sin 

besvikelse över hur debatten stod och stampade: ”I verkligheten debattera vi 

fortfarande, huruvida kvinnan är fullt människa eller ej.” 81  

 

                                                
76 Riksdagens protokoll 1923, Första kammaren, nr 35, s. 6. 
77 Ibid. s. 6. 
78 Ibid. s. 43.  
79 Ibid. s. 16. 
80 Markusson Winkvist (2003) s. 73. 
81 Riksdagens protokoll 1923, Första kammaren, nr 35, s. 29. 
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Ledamot Hammarskjöld som yrkade avslag menade att det innebär risker att 

tillåta kvinnor konkurrera på samma villkor som män om statliga tjänster.82  

Den personliga lämpligheten, menade Hammarskjöld, kommer i skymundan 

om könen tillåts konkurrera på lika villkor och det är därmed otillräckligt att 

endast titta på formella meriter.83 Han anför att ”Vad som är normalt för det 

ena könet är icke normalt för det andra.”84 Därefter argumenterade 

Hammarskjöld för att kvinnan alltid kommer att vara sämre lämpad 

eftersom hon alltid erhåller de kvinnliga egenskaperna: ”…ty om en man är 

olämplig för vissa uppgifter, så kan det bero på frånvaron av vissa manliga 

egenskaper, medan däremot en kvinnas olämplighet för en viss befattning 

kan bero på närvaron av vissa kvinnliga egenskaper.” Han konkluderade att 

könens olika egenskaper var avgörande för frågan om tillträde till 

exempelvis chefspositioner.  

 

Reformförespråkarna grundade sina argument framför allt på meritokrati 

och samhällsnytta. Herr andre vice talmannen, Per Nilsson i Bonarp, 

uttrycker att han ”…finner det […] vara en sak av synnerligen stor vikt att 

giva dugliga kvinnor möjlighet och rättighet att konkurrera bort dåliga eller 

olämpliga tjänstemän.”85  

 

Tydligast i försvaret av behörighetslagen är ledamot Kerstin Hesselgren, den 

första kvinnan att väljas in i riksdagens första kammare. Hon uppmanade 

övriga ledamöter att släppa på de gamla idealen, att välkomna den nya tiden 

och inse att utvecklingen för kvinnans totala emancipation är ett faktum.86  

”Dessa frågor [om kvinnans tillträde till allmänna värv] ha om och om igen 

kommit tillbaka med den sega styrkan hos en naturkraft, som icke låter sig 

hejdas av någonting.”87  

 

                                                
82 Riksdagens protokoll 1923, Första kammaren, nr 35, s. 23.  
83 Ibid.  
84 Ibid. s. 22–23. 
85 Ibid. s. 37. 
86 Ibid. s. 17. 
87 Ibid. 
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Hesselgren lugnade också de potentiella motståndarna och påtalade att 

kvinnor självfallet inte är garanterade anställning bara för att de får rätten att 

söka anställningen i fråga.88 Kvinnor är individer precis som män och av 

den enkla anledningen ska kvinnor äga samma rätt att tillträda statstjänster 

och högre befattningar: ”Vi begära, likaväl som männen, få använda vårt 

eget omdöme i valet av vår egen levnadsbana.”89   

 

I första kammaren bifölls första paragrafen i behörighetslagen med en knapp 

majoritet, 70 röster mot 65.90 Vad gäller den andra paragrafen antogs ett 

kontraförslag enligt ledamot Ekmans reservation, där villkoren för kvinnors 

tillträde till domartjänster skulle meddelas senare med särskilda 

bestämmelser från Kungl. Maj:t, med 88 mot 45 röster.91  

 

I andra kammaren präglades debatten av nyss förda debatt i första 

kammaren. Som väntat förekom även i denna debatt ett antal hänvisningar 

till kvinnors bristande egenskaper och det var också Ledamot Af Ekenstam 

en förespråkare av: ”Det finnes väl knappast någon med en smula kännedom 

och insikt i det mänskliga livet, som icke måste erkänna, att många olikheter 

finnas mellan man och kvinna, att det finnes många omständigheter, där 

man kan tänka sig, att den kvinnliga läggningen, den kvinnliga fysiska 

förmågan, icke mäktar åstadkomma detsamma som mannen.”92 Herr 

Wikström anslöt till uppfattningen att kvinnan på grund av sin läggning och 

bristande fysiska förmåga är underlägsen mannen och därmed mindre 

lämpad: ”Jag menar emellertid, att naturen själv har omöjliggjort 

genomförandet av den fulla likställigheten, fysiskt och psykiskt. Man tager 

endast skälig hänsyn till detta förhållande, när man här tager i beaktande, att 

det kan finnas områden, där kvinnan i mindre grad än mannen är lämplig att  

 

 

                                                
88 Riksdagens protokoll 1923, Första kammaren, nr 35, s. 18. 
89 Ibid. 
90 Ibid. s. 37. 
91 Ibid. s. 65. 
92 Ibid. s. 6.  
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bekläda en befattning.”93 

 

Behörighetslagens försvarare i andra kammaren använde sig av argument 

som liknar de som förekom i första kammaren. Kvinnans rätt till de högre 

statliga tjänsterna var en principsak. Det handlade om individens rättigheter 

där kön inte skulle vara avgörande för individens lämplighet. Elisabeth 

Tamm, en av de fyra kvinnliga ledamöterna i andra kammaren, anförde likt 

Hesselgren, att behörighet inte innebär en inskränkt rätt till befordran utan 

endast en rätt att tas med i arbetsgivarens beräkning inför att en aktuell 

befordran; tillsättningen ska grunda sig på förtjänst och skicklighet, inte på 

kön.94 Hon påtalade att ”Det är alldeles givet, att i de fall, där kvinnornas 

mindre kroppsstyrka omöjliggör deras handhavanden av viss befattning, 

skulle de varken söka eller erhålla sådana platser.”95 Tamm fortsatte sitt 

anförande och gjorde ett kraftfullt ställningstagande för kvinnorörelsen i 

hopp om att den en dag ska få upprättelse: ”Men kanske att en dag — även 

om den är oändligt avlägsen och säkert aldrig någon av oss kommer att 

uppleva den — det kommer att bli uppenbart, att den s. k. kvinnorörelsen i 

grund och botten var ett samhällskrav, inte ett kvinnokrav, utan ett krav från 

samhällets sida om ett nytt inslag i samhällsarbetet.”96 Tamm påpekade även 

det onödiga i de föreslagna undantagen från principen i behörighetslagens 

första paragraf om kvinnors likställighet med män. Tjänsterna som 

undantagits i förslaget var av den art att kvinnor ändå inte skulle komma att 

söka dem, vilket innebar att bestämmelser kring dem helt enkelt 

överflödig.97 Kanske låg det en strategi bakom att hänvisa till kvinnans 

natur. Ett försök att lirka med de som var oroliga att en öppen dörr till fler 

tjänster ändå inte skulle göra någon skillnad eftersom kvinnan till sin natur – 

eller på grund av tjänstens art – inte skulle göra anspråk på dessa tjänster. 

 

                                                
93 Riksdagens protokoll 1923, Första kammaren, nr 35, s. 12. 
94 Ibid. 
95 Ibid. s. 10. 
96 Riksdagens protokoll 1923, Andra kammaren, nr 37, s. 11. 
97 Ibid. s. 12. 
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Även i denna debatt var förespråkarna och motståndarna överens om att om 

lagen bifölls så skulle den då stiftas för ett fåtal kvinnor som avvek från den 

traditionella kvinnobilden.98 Slutligen antas förslaget i andra kammaren i 

enlighet med herr Ekmans reservation med 123 röster mot 74.99  

  

                                                
98 Markusson Winkvist (2003) s. 72.  
99 Riksdagens protokoll 1923, Andra kammaren, nr 37, s. 28. 
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3.3 Delanalys av riksdagsledamöternas 
resonemang 

Debatterna i riksdagen var bitvis motsägelsefulla och kretsade till stor del 

kring rättvisa och tradition. Vissa skeptiker hävdade att kvinnor var 

oförmögna att göra en lika bra insats som män, samtidigt som en oro 

uttrycktes för att kvinnor skulle bli alltför framträdande på arbetsmarknaden 

och konkurrera ut männen. Af Ekenstam uttrycker exempelvis sin ängslan 

över att vissa män kan komma att förlora sina arbeten och därmed fråntas 

möjligheten att varken bilda eller försörja en familj. Reformerna skulle 

rubba samhällsordningen. Kanske kan det påstås att af Ekenstam härmed 

indirekt erkänner kvinnans kapacitet och potential, eftersom det aldrig är på 

tal att kvinnor skulle tillförsäkras någon fördel i en likställd konkurrens. 

Man kan kanske ana en underliggande rädsla för vad som komma skall i och 

med att kvinnor skulle få konkurrera med män på lika villkor. Rädslan tar 

sig uttryck i försök att motverka reformerna med hänvisning till att kvinnor 

inte klarar av mer ansträngande, auktoritära, ansvarstagande positioner.  

 

De som förespråkade behörighetsreformerna ville ifrågasätta den 

traditionella synen på kvinnan och understödde detta med att peka på 

historiska exempel på hur en viss fråga som först väckte löje senare 

erkändes som fullt rimlig. Samtidigt försäkrade de sina motståndare att det 

endast gällde en liten grupp kvinnor och kändes inte vid, åtminstone inte 

öppet, att denna omständighet hade en framtida förändringspotential. Detta 

känns igen från behörighetsutredarnas argumentation. Eventuellt utgjorde 

den typen av resonemang delar av en strategi i syfte att lugna skeptikerna 

som i vissa fall verkade tyda förslaget som att det skulle innebära att varje 

manlig statstjänsteman skulle utmanas av en kvinna.  

 

Förespråkarna för likställighet pekade på en allmän rättviseprincip och 

ansåg att individen ska gå före kön. Ändå hände det att förespråkare också 

hänvisade till kvinnans säregna egenskaper som ibland kunde innebära att 
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hon var bättre lämpad än mannen för vissa tjänster. Man kan fråga sig om 

inte detta är det samma som att hävda att män kan vara bättre skapta för 

andra tjänster? Vissa argument som framfördes av de som förespråkade 

kvinnors behörighet tillhör samma kategori som de argument som 

motståndarna ofta använde baserade på föreställningar om kvinnans 

naturliga egenskaper. Slutligen verkar det som att hänvisningar till kvinnans 

biologiska egenheter kan användas som skäl för avslag, och för bifall, även i 

dessa debatter.  
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4. Slutlig analys  

I denna avslutande del ämnar jag dra några slutsatser baserade på de två 

sista tidigare formulerade frågeställningarna. Nedan försöker jag besvara 

huruvida det går att urskilja en samstämmig syn på kvinnan, utifrån 

behörighetskommitténs betänkanden och debatterna i riksdagen, samt 

huruvida behörighetsfrågan betraktades som en kvinnofråga eller en 

demokratifråga.  

 

Diskussionen som fördes av behörighetskommittén samt debatterna i 

kamrarna präglades av en uppfattning om könens olikheter. 

Behörighetsutredarnas resonemang pendlar mellan å ena sidan en 

meritokratisk inställning och å andra sidan argument grundade på kvinnans 

specifika egenskaper. Gränsdragningsproblemen vad gäller likställigheten 

uppstod ju i och med att även utredarna delvis baserade sina argument på 

kvinnans särskilda egenskaper. Man kan fråga sig om detta verkligen 

motsvarade kommitténs verkliga uppfattning eller om det var av taktiska 

skäl man erkände behovet av undantag, för att få fler att ansluta sig. 

Resonemangen kan tolkas dels som ett sätt – eller kanske en taktik – att gå 

tänkbara motståndare till mötes, dels ett uttryck för de dåtida allmänna 

föreställningarna om kön. Dock är kommitténs ställningstagande för 

kvinnans särart så påtagligt i vissa fall att jag inte tror att det rörde sig om en 

uttänkt taktik. Jag anser att behörighetskommittén, gemensamt med vissa 

andra reformförespråkare, som talade om det specifikt kvinnliga, satte upp 

hinder för kvinnor, exempelvis för de som ville ägna sig åt sådant som i 

stunden ansågs förknippat med traditionellt sett manliga yrkesområden, t.ex. 

polisväsendet. Härmed begränsade man ju möjligheterna för kvinnor att 

rättvist konkurrera på den totala arbetsmarknaden, eftersom 

särartsargumenten ju innebar att kvinnor inte ansågs vara lämpliga inom 

vissa arbeten. De var medskapare till föreställningen om kvinnor som 

kollektiv och bärare av specifika egenskaper. Och de möttes med samma 

medel av sina motståndare i kamrarna. Debatten om kvinnors behörighet till 
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fullmaktstjänsterna i riksdagens kamrar avslöjar hur de som hade tillgång 

till det offentliga samtalet tänkte sig kvinnors kapacitet, medborgerliga rätt, 

intellektuella förmåga och arbetsuppgifter.100 Det som behörighetsutredarna 

och många riksdagsledamöter har gemensamt är tron på att kvinnan är 

säregen. Däremot specifikt vilka egenskaper hon har, eller inte har, skiljer 

sig åt. Kvinnans avvikande natur användes både som skäl för och emot 

behörighetsreformerna. Ytterligare gemensamt är att reformerna endast var 

ämnade att gälla en liten grupp kvinnor, nämligen akademikerkvinnorna 

som inte verkade förväntas växa i antal.  

 

Man kan tänka sig att om kommittén hållit fast vid likställighetsprincipen 

fullt ut, som de trots allt var noga med att lyfta fram i behörighetslagens 

första paragraf, så hade det varit lättare att råda bot på reformskeptikernas 

argument baserade på liknande föreställningar. Detta hade antagligen varit 

mer riskfyllt, kanske riskerade man att inte få igenom någon reform över 

huvud taget, eftersom stödet i riksdagen inte hade varit tillräckligt. Det är 

påtagligt att behörighetskommittén hade en försiktig framtoning i sina 

förslag, antagligen med det syftet.  

 

Jag vill hävda att behörighetsfrågan, vid tiden för att behörighetslagen 

antogs, i huvudsak betraktades som en kvinnofråga. Stödet för första 

paragrafen i behörighetslagen som slog fast likställigheten som princip var 

knapp. Att behörighetslagen tillslut kunde träda i kraft kan utgöra grund för 

påståendet att utvecklingen där kvinnan, hennes krafter och förmågor tillslut 

erkändes av staten. Kvinnornas nyvunna rättigheter återspeglar en 

förändring i uppfattningen om kvinnan, hennes ställning och uppgifter som 

medborgare. Men det var inte nödvändigtvis likställigheten som princip, 

utan snarare samhällsnyttan och ekonomiska faktorer som redovisades, som 

framförallt gjorde att förslaget till sist segrade. Likställigheten verkade i 

första hand handla om kvinnors förutsättningar och i andra hand om 

demokratiska principer. På grund av att likställighetsprincipen inte kunde 

                                                
100 Rönnholm (1999) s. 60. 



 32 

upprätthållas fullt ut och att även kommittén så tveklöst erkänner att 

likställigheten måste begränsas så kom behörighetsfrågan till stor del att 

handla om vilka undantagen för kvinnors behörighet skulle vara, snarare än 

om principen om kvinnors och mäns lika rättigheter. Men visst fanns det de 

som uppfattade frågan om kvinnors behörighet som en demokratifråga. Som 

ledamot Tamm uttryckte i riksdagens debatt om behörighetslagen; att 

behörighetslagen erkänns skulle betyda ”ett stycke fram på den långa och 

mödosamma väg kvinnorna haft och ha att gå för att bli erkända som 

likvärdiga medborgare.”101 

 

Trots att ett viktigt kapitel var avslutat i kvinnorörelsens historia med 

behörighetsreformernas antagande, så var kvinnorna fortfarande satta på 

undantag. Efter grundlagsreformen 1921 så stod trots allt den inledande 

formuleringen i § 28 RF kvar: ”Konungen äger att i statsrådet utnämna och 

befordra infödde svenske män till alla de ämbeten och tjänster…”. 

Formuleringen fick fortsätta finnas till men med det tillägg som 

behörighetskommittén låg bakom: ”Till ämbeten och tjänster, varom ovan 

sagts, må med tillämpning av grunder… även kvinnor kunna utnämnas…”. 

Utvecklingen gick visserligen inte att hejda vad gäller kvinnors 

medborgerliga rättigheter men det skulle visa sig finnas hållbara argument 

att formellt sätt utestänga kvinnor från högre tjänster under en lång tid 

framöver. Först 1949 kom den grundlagsändring som upphävde 

särställningen. Hur som helst så innebar antagandet av behörighetslagen i 

form av ett principbeslut att, som Wieselgren uttryckte det; man var på 

andra sidan den höga tröskeln.102 

 

 

                                                
101 Riksdagens protokoll 1923, Andra kammaren, nr 37, s. 9. 
102 Wieselgren (1969) s. 246. 
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