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 Abstract 

This study examines the fight for equal rights by the female school teachers during the 

1930s. The purpose of the study has been to analyze the strategy and arguments that the 

female teachers used and how they argued for the objective of equal rights. Their arguments 

were published in the female union newspaper, Lärarinneförbundet, and through the critical 

discourse analysis the questions, considering equal rights, have been selected and catego-

rized. Prior research has been used to discuss and analyze the arguments. The female 

teacher’s counterpart were the male teachers, which had a higher position in the society 

through a higher pay and positions in the workforce. The arguments and strategies between 

the two unions will be analyzed through Hirdman’s theory about the gender contract and 

gender system. 

The main arguments in the conflict between the unions where about equal pay, married 

teachers right to work, upbringing and the capability of the genders. Both female and male 

teachers used different arguments which were established in their strategies. By analyzing 

the arguments with Hirdman’s gender system the strategies would appear. The male 

teacher’s strategy was to protect and maintain their superior status and position in the soci-

ety. This was carried out by not allowing the female teachers the same rights and argue that 

they were less capable to work as teachers, because they were not as physical and mentally 

capable as the male teachers. The female teacher’s strategy was to achieve equal rights in 

society through minimizing the gender differences and reduce the male dominance. The 

female teachers emphasized the equality between the genders, instead of the differences, 

which the male teachers focused on. Though the strategies the female teachers tried to over-

throw and break the gender contract and by that create a more equal society.   
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1. Inledning  

Den första januari 2018 infördes en ny lag på Island som gjorde det olagligt att betala högre 

lön till männen om de hade samma arbete som kvinnor. Lagen ska bidra till att löneklyftan 

ska upphöra senast 2020. Om företagen eller myndigheterna inte kan bevisa att lönerna är 

lika mellan könen, kan det resultera i att de döms till böter.1 Islands beslut att införa lagen 

var ett stort steg mot ett mer jämställt samhälle. Trots att utvecklingen mot ett mer jämställt 

samhälle fortskrider är det fortfarande på många arenor som det existerar en stor klyfta mel-

lan män och kvinnor i fråga om rättigheter och möjligheter i samhället. Exempelvis tjänar 

män fortfarande mer än kvinnor, männen har de dominerande positionerna i samhället och 

de flesta männen tilldelas högre universitetpositionerna.  

I Sverige har jämställdheten mellan könen kommit långt, om man jämför med andra länder, 

men det har inte varit en enkel och rak väg. Bakom utvecklingen finns en stark kvinnokamp 

som har öppnat upp för kommande generationers tillgång till ett mer jämställt samhälle. 

Jämställdhetskampen har berört många olika frågor i samhället, till exempel kvinnans rätt 

till arbete och allmän rösträtt, kvinnans rätt till hennes kropp och frågan om lika lön. Inom 

läraryrket har kvinnor kämpat kring dessa frågor för att nå en mer jämställd ställning i sam-

hället. Det har varit en lång kamp och den är fortfarande högst aktuell.     

I Sverige idag finns det två fackförbund som hjälper lärare att organisera sig och handha 

frågor rörande löneförhandlingar och juridiska förhållanden. Det har genom årens lopp fö-

rekommit interna konflikter mellan lärarna och förbunden, där den mest uppmärksammade 

var den mellan folkskollärarinnorna och folkskollärarna. I början av 1900-talet uppstod en 

konflikt mellan förbunden eftersom kvinnor inom det då enda existerande lärarfackförbun-

det, Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (S.A.F), kände att deras intressen inte till-

godosågs. De kvinnliga lärarna ansåg att männen hade mer privilegier, trots att de utförde 

samma jobb.2 En avgörande anledning till varför de kvinnliga folkskollärarna startade sitt 

eget förbund var den lag som staten stiftade år 1906 som innebar att de manliga folkskollä-

rarna skulle få en högre lön, eftersom de ansågs som familjeförsörjare och behövde därför 

mer betalt. År 1920 bildade även de manliga folkskollärarna sin egen förening som ett svar 

på den som folkskollärarinnorna startat år 1906. Syftet med etablerandet av den manliga 

                                                             

1 Olsson, Johan. Island först med lag om lika lön för kvinnor och män, 2018, https://www.svt.se/nyheter/utri-

kes/island-forst-med-lag-om-lika-lon-for-kvinnor-och-man (hämtad 3/1/18) 
2 Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, 2. uppl., Studentlitte-

ratur, Lund, 2015, s.440. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/island-forst-med-lag-om-lika-lon-for-kvinnor-och-man
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/island-forst-med-lag-om-lika-lon-for-kvinnor-och-man


 

 

 

folkskolföreningen var att folkskollärarna ville ha en mer facklig inriktning än den som SAF 

erbjöd, samt att förbundet ville kunna driva sina egna särintressen. Föreningen ansåg även 

att folkskolläraryrket hade blivit mindre jämställt inom områden som utbildning, arbetsupp-

gifter och löner. Splittringen mellan de två föreningarna varade i nästan 60 år och under den 

tiden publicerade respektive förening egna förbundstidningar.3 Det kvinnliga folkskollära-

rinneförbundet publicerade sina artiklar i tidningen Lärarinneförbundet och de manliga 

folkskollärarna i Folkskollärarnas Tidning. 

I tidskrifterna publicerades det artiklar och ledare där respektive förbund uttryckte åsikter 

och argument kring situationer i samhället och i frågor som rörde folkskolläraryrket, samt 

frågor om ett mer jämställt yrkesliv. I tidskrifterna kunde denna fråga tydligt utskiljas och 

de båda förbunden publicerade argument som antingen stöttade ett mer jämställt yrkesliv, 

eller inte. Denna diskussion har belysts ur ett manligt perspektiv och fokuserat på konflikten 

mellan de två förbunden istället för den kamp för jämställdhet som kvinnorna förde.4 Dis-

kussionen har dock inte belysts på samma sätt ur ett kvinnligt perspektiv. Kampen var en 

viktig del av de kvinnliga lärarnas professionaliseringsprocess och frigörelse. De kvinnliga 

folkskollärarna gjorde det genom att göra sin röst hörd och stå upp mot de patriarkalt domi-

nerande maktstrukturer som präglade samhället.  

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra kampen för jämställda yrkesvillkor som folkskollära-

rinnorna förde under 1930-talet. Studien kommer även att analysera hur de kvinnliga folk-

skollärarna argumenterade för ett mer jämställt samhälle och vilka strategier som synlig-

gjordes. Det övergripande syftet kommer att brytas ned i frågeställningarna nedan. 

- Vilka frågor i folkskollärarnas debatt berörde folkskollärarinnornas kamp för lika 

rättigheter? 

- Vilka argument använde Lärarinneförbundet inom respektive fråga, och hur argu-

menterade folkskollärarinnorna för ett mer jämställt samhälle? 

- Vilka argument återger lärarinneförbundets tidskrift från folkskollärarnas för-

bundstidning?   

                                                             

3 Larsson & Westberg (red.), Utbildningshistoria: en introduktion, s.441.  
4 Sparrlöf, Göran.”Vi manliga lärare”: folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområ-

den 1920 -1963, Doktorsavhandlignar inom den Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete 11 ,Linkö-

ping: Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings univ, 2007. 



 

 

 

- Vilka övergripande strategier fanns som grund till respektive förbunds argumentat-

ion?  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Folkskolans uppkomst 

Folkskolläraryrkets uppkomst dateras till 1800-talet då gruppen, som tidigare bedrev under-

visningen, separerades från det kyrkliga ämbetet och socken etablerade lärartjänster att ut-

föra undervisningen, vilket var upphovet till det nya organet: folkskolan. Yrket bildades när 

seminarierna hade grundlagts i stiftsstäderna efter första folkskolestadgan 1842. Det dröjde 

dock innan alla kyrkans män var utbytta, då kyrkan formellt hade hand om undervisnings-

frågor in på 1900-talet. Folkskollärarna utbildades via seminarier, vilket staten försörjde, 

och församlingen hade ansvaret att upprätta skolor och anställa behöriga folkskollärare.5 

Folkskolan under 1800-talet var tydligt strukturerad kring klass och kön, som påverkade 

elevernas olika möjligheter i framtiden. Folkskolan sågs ur olika perspektiv, baserat på den 

Lutherska hustavlan, där det högre perspektivet såg till att utbilda blivande ämbetsmän och 

präster och den lägre perspektivet hade fokuset att fostra undersåtar.6  

År 1842 inrättades en allmän folkskola i Sverige, efter att institutionen varit uppdelad och 

styrd av kyrkan, och antalet skolor ökade avsevärt. Folkskolestadgan medförde att i alla 

socknar eller församlingar skulle det finnas en skola med en godkänd lärare. Med folksko-

lans införande blev undervisningen i landet mer homogen, eftersom det nu fanns riktlinjer 

över vad som skulle läras ut.7 Florin menar på att det finns tre anledningar till varför folk-

skolan upprättades där den första är att det var det ökande kunskapsbehovet som resulterade 

i en folkskola. Samhället förändrades inom de tekniska och konstitutionella arenorna, vilket 

krävde en bättre folkbildning för att folkets kunskap och samhället skulle utvecklas paral-

lellt. Den andra anledningen var de olika samhällsförändringarna, som befolkningsökningen 

och industrialiseringen. Den tredje anledningen var att barnen skulle utbildas och formas 

till goda medborgare som skulle gynna samhället och bygga en nation.8 Det var dock inte 

lätt att införa den nya stadgan då många barn fortfarande behövde arbeta på gården och att 

                                                             

5 Persson, Sofia. Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organise-

ring och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000. Göteborg: Depart-

ment of Sociology, University of Gothenburg, 2008, s.124.  
6 Persson, Sofia. Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organise-

ring och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000, 2008, s.128. 
7 Ibid, s.151–152. 
8 Florin, Christina. Från folkskola till grundskola 1842–1962. www.lararnashistoria.se, 2010, s.4. 

http://www.lararnashistoria.se/


 

 

 

många av de fattiga bondebarnen inte hade de grundläggande färdigheterna som vad nöd-

vändiga för att gå i skolan, samt att det fanns för få examinerande lärare. För att lösa pro-

blemen infördes av staten småskolor som ett komplement till folkskolorna.9  

Kvinnorna fick tillgång till folk- och småskolläraryrket på 1850- och 1860-talet eftersom 

folk- och småskolorna hade ökat runt om i landet. Det var inte heller möjligt att tillsätta 

manliga folkskollärare på alla tjänster på grund av ekonomiska skäl och att antalet män inte 

var tillräckligt för antalet tjänster. Ytterligare en anledning till en ökad andel kvinnliga lä-

rare var att gruppen av ogifta kvinnor hade ökat markant, vilket gjorde att det var många 

kvinnor som gick arbetslösa. För att lösa det problemet tillät man kvinnor att arbeta i sko-

lorna eftersom de sågs som en billig arbetskraft, samt att det inte fanns tillräckligt många 

manliga lärare, och kvinnorna fick möjlighet att utbilda sig till folkskollärarinnor via olika 

seminarier.10 Att kvinnorna fick en plats på arbetsmarknaden ökade deras självständighet, 

som i sin tur ledde till sociala integrationer och inflytanden inom olika samhällsfrågor.11 I 

de olika skolsystemen har olika kvinnor arbetat, både unga och gamla, vilka ofta har hamnat 

i skymundan trots att gruppen har varit med och format skolorna till det de är idag.12  

1.2.2 Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (S.A.F) uppkomst 

Det första folkskollärarförbundet grundades år 1838 av manliga folkskollärare där syftet var 

att dela och öka sina kunskaper mellan varandra. Den första folkskollärarföreningen, med 

regler, protokoll och regelbundna möten bildades år 1846 och kallades Bobbys Folkskollä-

rarförening. Runt om i landet startade det fler och fler föreningar där syftet var som det 

ursprungliga från år 1838, att fortbilda lärare och dela kunskaper med varandra. På mötena 

diskuterades den ekonomiska och sociala situation som lärarna hade, samt diskussioner om 

att öka folkskollärarnas status och få inflytande inom skolorganisationer- och samhällsfrå-

gor. Både män och kvinnor var medlemmar i föreningarna.13 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, S.A.F, bildades år 1880 där målet för organisat-

ionen var att ”arbeta för den svenska folkskolans och folkbildningens höjande, för enhet och 

god anda inom lärarkåren och för förbättrande av lärarens ställning i allmänhet.”14 Bildandet 

                                                             

9 Florin, Christina. Från folkskola till grundskola 1842–1962. www.lararnashistoria.se 2010, s.5. 
10Persson, Sofia. Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organise-

ring och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000, 2008, s.176. 
11Ibid, s.169-170. 
12 Rohdin, Viola och Larsson-Utas, Gunvor. Alla tiders folkskollärarinnor: pionjärer & förbund Stockholm: 

Lärarförb., 1998, s.15.  
13 Rohdin och Larsson-Utas. Alla tiders folkskollärarinnor: Pionjärer och förbund, 1998, s. 35.   
14 Ibid, s. 37.  

http://www.lararnashistoria.se/


 

 

 

av S.A.F var startpunkten för att läraryrket skulle utvecklas till ett kollektivt, organiserat 

och nationellt yrke. S.A.F fokuserade på att rekrytera medlemmar till förbundet, vilket 

skulle ge det legitimitet och en kollektiv sammanhållning. Den politiska kraft som före-

ningen inriktade sig på var att ”höja den svenska folkskolan och folkutbildningen”15, som 

skulle ske genom en förändring av utbildningsstrukturen.16   

Antalet lärare som undervisade i folkskolan, småskolan och mindre folkskolan var samman-

lagt 11 000, där de kvinnliga folkskollärarna var upp mot 6 200 stycken. Trots att en majo-

ritet av lärarna var kvinnor var det bara män som satt i ledningen för S.A.F. Antalet lärare 

som gick med i förbundet ökade snabbt och både män och kvinnor anslöt sig.17 Under 1890-

talet förändrades relationen mellan folkskollärarna i föreningen, som tidigare hade varit 

sammarbetsvänlig, genom att de manliga lärarna ansågs besitta en överlägsen attityd, enligt 

lärarinnorna. När det tillkom fler kvinnor till läraryrket blev männen, från de lägre sam-

hällsklasserna, oroliga eftersom möjligheten att socialt avancera i samhället minskade. 

Männen var även oroliga att yrket skulle tappa den status som S.A.F hade utvecklat och 

höjt.18 Särartsargument, som fokuserade på män och kvinnors olika egenskaper vilket tidi-

gare varit en positiv faktor, användes nu för att splittra och underordna de kvinnliga lärarna 

och stärka de manliga.19 

År 1906 instiftades en ny lag som avskaffade likalönsprincipen, vilket upprörde de kvinn-

liga lärarna. Bakgrunden till beslutet låg hos regeringen. De ansåg att det låg i folkskolans 

intresse att differentiera mellan lönerna, eftersom den manliga arbetskraften hade minskat 

och folkskolan behövde en god manlig arbetskraft.20 Ytterligare argument som fördes av 

männen och politikerna var att männen försörjde familjen och behövde därför en högre lön 

än kvinnorna. Kvinnorna ansågs inte vara lämpliga för det tunga arbetet som tillkom med 

de högre elev- och pojkklasserna, vilket medförde en högre lön och bättre villkor.21 

1.2.3 Sveriges Folkskollärarinneförbunds (S.F) uppkomst 

De kvinnliga folkskollärarinnorna kände sig svikna och arga över männens och politikernas 

svek och som en reaktion på lagstiftandet bildade de en egen förening, Sveriges Folkskollä-

rarinneförbund. Syftet med upprättandet av förbundet var att främja en samverkan mellan 

                                                             

15 Persson. Läraryrkets uppkomst och förändring, 2008, s.199. 
16 Ibid, s.198-199. 
17 Rohdin och Larsson-Utas. Alla tiders folkskollärarinnor: pionjärer & förbund, 1998, s.37.   
18 Persson. Läraryrkets uppkomst och förändring, 2008, s.220. 
19 Ibid, s.222. 
20 Rohdin och Larsson-Utas. Alla tiders folkskollärarinnor, 1998, s. 44. 
21 Persson. Läraryrkets uppkomst och förändring, 2008, s.223. 



 

 

 

landets folkskollärarinnor för att tillvarata deras ekonomiska och pedagogiska intressen.22 

Ytterligare frågor som S.F kämpade för var att kvinnorna skulle få möjlighet att undervisa 

både pojk- och flickklasser, att utbilda sig till högre positioner och att det skulle vara lika 

lön för båda könen.23 Medlemmarna var ofta medlemmar i både S.A.F och S.F för att föra 

fram frågor i båda förbunden. Kvinnorna samlades i möten och publicerade uttalanden från 

träffarna i förbundets tidning, där första numret publicerades år 1914.    

1.2.4 Sveriges Folkskollärarförbunds (S.F.F) uppkomst 

De manliga folkskollärarna startade ett eget förbund år 1920. Etablerandet hade dröjt ef-

tersom S.A.F hade förespråkat folkskollärares intressen, trots att förbundet skulle ta vara på 

både manliga och kvinnliga intressena. S.F.F bildades som en effekt av att S.F bildades. 

Förbundet var oroliga över den under lång tid växande andelen kvinnliga lärare inom lärar-

yrket och hur det skulle påverka utbildningen, eleverna och inte minst de själva. Förbundets 

argument och opinioner publicerades i tidningen Folkskollärarnas Tidning som skickades 

ut till medlemmarna.24 

Under 1930-talet skedde stora förändringar för de kvinnliga lärarna genom att löneseparat-

ionen avskaffades och lönen blev lika mellan könen, som den hade varit innan år 1906. 

Likalöneprincipen mellan manliga och kvinnliga folkskollärare infördes år 1937 av riksda-

gen och fullbordades ett årtionde senare. Konflikten var hård mellan föreningarna och det 

fördes kritiska debatter i respektive förbundstidningar. 1930-talet präglades av depression 

och arbetslöshet där stora delar av befolkningen hade lidit. Den sjunkanden fertiliteten gav 

upphov till det som kom att bli känt som ’kris i befolkningsfrågan’, för skolan och dess 

lärare innebar det också ett sjunkande elevunderlag och indragna tjänster.25 

1.3 Tidigare Forskning 

1.3.1 Sammanslutning till förbundet  

Kvinnornas kamp för jämställdhet har berörts av en omfattande forskning och ett flertal 

studier har behandlat folkskollärarinnornas kamp i relation till folkskollärarna. Christina 

Florin har undersökt professionaliseringen och feminiseringen av folkskolläraryrket. Lä-

rarna och lärarinnorna inom folkskolan började att stå upp mot strukturerna och leva ”ett 

eget liv” där respektive grupper startade föreningar, upprättade tidningar och skapade sin 

                                                             

22 Rohdin och Larsson-Utas. Alla tiders folkskollärarinnor, 1998, s. 45–46.  
23 Persson. Läraryrkets uppkomst och förändring, 2008, s.230. 
24 Ibid, s.235–236. 
25 Ibid, s.82 – 87.  



 

 

 

egen kultur, ett professionellt projekt. Florin har granskat vilka strategier som kårerna an-

vände sig av för att öka professionaliseringen av läraryrket. Denna professionaliseringsut-

veckling följde den kapitalistiska samhällsutvecklingen och genomgick två faser, under av-

handlingens undersökningsperiod, åren 1860–1906. Den första fasen var uppbyggnadsfa-

sen, vilket var att olika föreningar och tidningar skapades och spreds. Den andra fasen var 

mognadsfasen, som innebar att S.A.F fick större makt och kunde visa ett enhetligt ansikte 

av lärarkåren till samhället, samt agera som en stark organisation.26 I denna studies under-

sökningsperiod, som tar plats 25–35 år senare, var läraryrket mer etablerat och konsoliderat. 

Det gjorde det lättare att fokusera på inre skillnader och orättvisor i jämförelse med slutet 

av 1800-talet då lärarna inte var samlade i samma utsträckning. 

Under professionaliseringsprocessen ökade antalet lärarinnor i Sverige och med det ökade 

också feminiseringen. Inom feminiseringen av yrket har Florin sett två olika mönster, fat-

tigmönstret och stadsmönstret. Fattigmönstret uppstod då det skedde en ekonomisk och pe-

dagogisk kris och småskolan infördes. Småskolan, som till en början sågs som en proviso-

risk lösning, blev starkt etablerad i samhället och många lärarinnor fick anställning på den 

arenan. Stadsmönstret definierar Florin som ökningen av att ogifta kvinnor i städerna sökte 

sig till arbetsmarknaden och att kvinnorna fick arbeta inom folkskolan, samt utbilda sig via 

folkskoleseminarium.27  

Sofia Persson har skrivit en artikel, som undersöker folkskollärarinnorna och kvinnorörel-

sen, och fokuserar på hur folkskollärarinnorna organiserade sig emot ett patriarkalt sam-

hälle. Persson skriver att ett ytterligare projekt som folkskollärarinneförbundet organiserade 

skulle resultera i att folkskollärarinnorna öppnade upp ögonen för det förtryck som tog plats 

i samhället och att det inte var individuellt upplevt utan det bottnade istället i kollektiva 

förhållanden.28 Kvinnorna hade tidigare varit hindrade att organisera sig kollektivt och en-

ligt en serie oskrivna regler hade det hindrat kvinnorna att agera som en grupp. Detta skriver 

Inga Elgqvist-Saltzman, och menar att om kvinnorna organiserade sig skulle de bli ett hot 

mot de etablerade politiska systemet.29 Elgqvist-Saltzman diskuterar kvinnornas individu-

ella och kollektiva aktioner i deras privatliv, både inom den politiska arenan och i val av 
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utbildning. Detta togs i aktioner genom protester, revolter och missnöjen gentemot den pat-

riarkala normen. Folkskollärarinnorna arbetade även för att försöka påverka och förändra 

kvinnors livsvillkor.30  

Folkskollärarinneförbundet ville skapa en förändring i samhället, vilket kunde åstadkom-

mas med hjälp av de som var intellektuella i rörelsen och i förbundet, som hade förmågan 

att analysera samhällsförhållandena. Under 1930-talet riktades de flesta tjänster till manliga 

folkskollärare eftersom de ansågs kunna tillföra mer till samhället än folkskollärarinnan. 

Männen hade tillgångar till politiska arenor som inte kvinnorna hade, exempelvis kommun-

politiken. Detta gjorde att kvinnor inte anställdes i samma grad som männen, trots att de 

hade samma utbildning och kompetens. S.F förespråkade att lärarinnorna skulle tränga in 

inom politiken och offentligheten. Det krävdes kunskap och mod eftersom det inte var lätt 

att utmana ett mansdominerande samhälle. Folkskollärarinneförbundets lösning på detta var 

att arrangera medborgarkurser för förbundsmedlemmarna där de utbildade kvinnorna så de 

skulle kunna komma in på arenorna de inte hade tillgång till.31 Persson menar att genom att 

öka kvinnornas kunskap och självförtroende skulle de vilja och våga ta sig an kommunala 

uppdrag, vilket i sin tur skulle skapa en möjlighet att förändra samhället och förespråka 

jämställdheten mellan könen.32 Lärarinneförbundets tidning fungerade som ett redskap för 

att mobilisera medlemmarna. Där publicerades artiklar som behandlade jämställdhetsfrå-

gorna, som skulle kunna nå ut till hela landet.33 Persson betonar betydelsen av S.F och deras 

medlemmar. De var viktiga krafter för en ökad jämställdhet inom läraryrket och samhället 

i stort. Folkskolläraryrket präglades av patriarkala maktstrukturer men det utgjorde också 

en viktig möjlighet för kvinnor till utbildning, förvärvsarbete och ekonomiskt oberoende. 

På ett djupare plan bidrog detta till att kvinnorna fick ett ökat självförtroende och självstän-

dighet.34  

Britt-Marie Berge stöttar Perssons uppfattning om att folkskollärarförbunden hade en stor 

potential att influera samhället och specifikt jämställdheten mellan könen. Berges studie 

visar att förbunden har haft ett stort inflytande inom frågor om medborgerliga rättigheter 
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och jämställdhet mellan könen i skolan. Dessa frågor publicerades i förbundets tidning, vil-

ket visar ett ytterligare exempel på att förbundens tidningar hade en stor bidragande faktor 

till förändringarna i samhället.35  

1.3.2 Gifta lärarinnors rätt till arbete 

Författarna Jane Martin och Joyce Goodman undersöker hur aktivt lärarinnor i England ar-

betade för att göra samhället mer jämställt. De skriver om Margaret Cole som var en kvinn-

lig aktivist inom skolan och levde mellan åren 1893–1980. I England fanns det också aktiva 

frågor om jämställheten mellan män och kvinnor, gifta kvinnors rätt till arbete och lika lön. 

Cole hade drivit dessa frågor innan och efter andra världskriget. Hon ansåg att många gifta 

kvinnor följde den domesticerande rollen, när de hade barn som var unga. Cole ville ge 

kvinnorna möjligheten att komma tillbaka och tävla om arbetena på lika grunder som män-

nen, samt lika lön. Hon fördömde att gifta kvinnor blev avskedade då de gifte sig när eko-

nomin var dålig och arbetslösheten steg. Hon ville hitta en väg för gifta kvinnor att besitta 

samma roll kompatibel med en framgångsrik karriär. Detta visar att jämställdhetskampen 

hade spridit sig till många delar av världen och var baserad på att kämpa mot de patriarkala 

strukturerna.36  

En studie som berör de gifta svenska kvinnornas rätt till arbete är Renée Frangeurs avhand-

ling där hon beskriver den debatt som bedrevs offentligt för och emot de gifta kvinnornas 

rätt till yrkesarbete.37 Debatten tog plats i de centrala politiska forumen i Sverige mellan 

åren 1925–1939. Den uppkom med behörighetslagens införande i riksdagen år 1925. Behö-

righetslagen gav gifta och ogifta kvinnor i princip samma rättigheter, att inneha statlig tjänst, 

som män haft sedan regeringsformen år 1809. På 1930-talet var det stora grupper av män 

som drev motionen om gifta lärarinnors rätt till arbete och riksdagsmannen Nyblom myn-

tade begreppet ”dubbeltjänstesystem”, som kom att definiera debatten. ”Dubbeltjänstesy-

stemet” betydde att det var två arbetande i en familj. Detta systemet ställdes mot ungdoms-

arbetslösheten och den allmänna opinionens krav på att något behövdes göras åt arbetslös-

heten. Frangeur menar att det låg en annan baksida till argumenten vilket var att männen 
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istället ville hitta en kvinnlig syndabock att beskylla arbetslösheten på. Det skulle också 

höja mannens status i samma veva.38 

I Frangeurs studie kunde hon urskilja och synliggöra tre olika manligheter som debatterade 

frågan om gifta kvinnors rätt till arbete. Den första var familjemanligheten som reagerade 

starkt på frågan eftersom de ansåg att familjeförsörjarens roll skulle ändras med behörig-

hetslagens införande. Männen blev oroliga att kvinnorna nu fick jobba inom samma arbeten 

och därav blev de konkurrenter. Den statliga tjänsten och riksdagen fungerade som makt-

baser för arbetarklassens män, vilka nu fick utstå konkurrens från såväl gifta och ogifta 

kvinnor. Den andra manligheten definierar Frangeur som medelvägsmanligheten. De ansågs 

vara de kloka medlarna mellan den extrema försörjarmanligheten och feminismens krav på 

utvidgade rättigheter. Männen tillbakavisade dock yrkesförbud för kvinnorna men yttrade 

sig inte om kvinnornas rätt på arbetsmarknaden. Den tredje manligheten var likställighets-

manligheten, vilket innehöll män som stöttade jämställdheten mellan könen.39  

Sofia Persson benämner folkskollärarinnans kamp i hennes avhandling om läraryrkets upp-

komst och förändring. Persson skriver om de argument som det manliga folkskollärarför-

bundet använde i olika frågor för att hindra folkskollärarinnorna att avancera i yrket och 

samhället. De tre exkluderingsförsöken som Persson nämner är klassificeringsdebatten, lika 

lön eller familjelön och gifta kvinnors rätt till arbete. De gifta kvinnorna skulle lämna sin 

tjänst då hon gifte sig och tjänsten skulle finnas som ett alternativ för ogifta kvinnor. Persson 

skriver att argumenten som folkskollärarna använde sig av var åter igen arbetslösheten, som 

Frangeur också kom fram till, och att det skulle räcka om en i familjen var försörjare.40  

1.3.3 Lika lön efter arbete 

Den största frågan som bedrevs av folkskollärarförbundet och folkskollärarinneförbundet 

var frågan om likalöneprincipen mellan könen. Göran Sparrlöfs avhandling undersöker kon-

flikterna mellan dessa två fackförbund, som ofta hamnade i konflikt med varandra i olika 

frågor. Sparrlöfs avhandling har som syfte att undersöka hur de manliga lärarna såg på de 

kvinnliga lärarna och varför de sågs som motståndare istället för kollegor.41  
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Sparrlöf börjar med att beskriva hur de olika förbunden förhöll sig till varandra och vilken 

relation grupperna hade. När kvinnorna hade fått tillgång till läraryrket och folkskolan år 

1859 accepterade männen utvecklingen av yrket. En anledning till detta var att majoriteten 

av lärarinnorna kom från borgarfamiljer och kunde ge läraryrket en högre status. Den posi-

tiva synen förändrades när lärarinnorna ökade i antal, eftersom de nu sågs som ett hot.42  

Sparrlöf skriver att konflikten var djupt grundad i det nya lönesystemet som regeringen in-

förde år 1906, vilket medförde att kvinnorna fick betydligt mindre betalt än männen för 

samma arbete. Tidigare när kvinnorna hade fått tillgång till läraryrket hade de samma villkor 

som männen vilket, under senare delen av 1800-talet, var den enda arenan där män och 

kvinnor hade samma lön. Kring 1800-talets slut började lönefrågan att ifrågasättas. Männen 

använde sig av argument som betonade vikten av könens olika medfödda egenskaper. Ett 

tydligt och starkt argument var att männen såg sig själva som familjeförsörjare och därför 

behövde en högre lön. Både män och kvinnor använde sig av socialdarwinistiska argument 

kring lönefrågan, som grundade sig i könens medfödda och naturliga egenskaper och förut-

sättningar. Männen såg sig själva som beskyddare som skulle försörja och beskydda famil-

jen, vilket betydde att de behövde få en högre lön. Kvinnans roll var i hemmet där hon skulle 

fokusera på att bygga ett tryggt hem och fostra barnen. Lärarinnorna däremot ansåg att deras 

naturliga egenskaper, vilka var att fostra och ta hand om barnen, gjorde de mer lämpliga för 

läraryrket än männen, som inte besatt dessa egenskaper naturligt. De gifta lärarinnorna an-

vändes också som en spelpjäs i argumenten för olika löner eftersom de inte behövde arbeta 

då männen tog hand om och försörjde dom.43    

Sparrlöf undersöker vilka faktorer som medförde att de manliga lärarna ändrade sin upp-

fattning om lärarinnorna från nedvärderande motståndare till kollegor. En drivkraft som låg 

bakom förändringen var skolan, yrkesfältets ställning och beroendet till staten. Lärarorga-

nisationerna kunde inte helt självständigt bestämma över läraryrkets utveckling, utan fick 

följa statens bestämmelser. Det uppstod ofta konflikter mellan förbunden när förändringar 

avseende läraryrket skulle införas. I dessa konflikter förhöll sig S.A.F  neutralt och diskuss-

ionen fördes mellan de kvinnliga och manliga lärarna i respektive eget förbund.44  

I avhandlingen skriver Sparrlöf om männens symboliska kapital, vilket han beskriver som 

egenskaper och förmågor som gjorde männen lämpliga för läraryrket. Dom egenskaperna 
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som ansågs värdefulla var styrka, initiativkraft och organisationsförmåga. Männens symbo-

liska kapital sattes i praktik och kunde omvandlas till kompetens- och yrkesskicklighets-

kapital. Folkskollärarna använde sig av sitt kapital för att nedvärdera lärarinnorna och klas-

sificera dem som opassande för läraryrket. Folkskollärarinnornas symboliska kapital var 

egenskaper och förmågor som formade dom till fruar, mammor och kvinnor.45  

Begreppet ”vi och dem” användes för att framhäva de manliga lärarnas överlägsna kapacitet 

och syftade på deras styrka och kompentens. Sparrlöf menar på att de manliga lärarna ut-

vecklade en identitet som ett kollektiv, ett ”vi”. Genom ”vi:et” utvecklades antingen en in-

neboende uppfattning om att man var det överlägsna könet eller ett hot utifrån som gör att 

”vi:et” måste försvara sig. Folkskollärarförbundet skapade i sin tur ett ”dem”, vilket appli-

cerades på folkskollärarinnorna. Kvinnorna betraktades som det svagare könet och med en 

sämre arbetsförmåga, men lärarinnorna sågs samtidigt som ett hot. Folkskollärarna såg lä-

rarinnorna som underlägsna med radikala idéer, som hotade deras position och intressen.46  

Det var tydligt att många av förändringarna rörande de kvinnliga lärarnas rättigheter ge-

nomfördes under mellankrigstiden. Lärarfältet förändrades och skolreformer infördes som 

innebar att de båda förbunden fick lov att samarbeta. Med införandet av enhetsskolreformen 

var förbunden oroliga för ett mindre tjänsteunderlag, vilket gjorde det mer praktiskt att ar-

beta tillsammans för att konkurrera ut andra lärargrupper.47 Föreställningarna om lärarin-

norna förändrades genom att det könskapital som varit närvarande försvann och ersattes av 

ett utbildningskapital, som senare utbyttes till ett kompetenskapital. Omvandlingen av ka-

pitalen resulterade i att lärarna och lärarinnorna erkände varandras kompetens och utbild-

ning, istället för könens respektive egenskaper.48 Begreppet ”vi och dem” genomgick också 

en förändring efter efterkrigstiden. I konflikten mellan småskollärarinnorna gick de båda 

förbunden ihop och ”vi:et” inkluderade både folkskollärare och folkskollärarinnorna och 

”dem” tillföll småskollärarinnorna.49  

Sparrlöfs avhandling undersöker relationen mellan de manliga och kvinnliga lärarna under 

tiden då lärarförbunden befann sig i en konflikt. Avhandlingen är relevant för denna under-

sökning då författaren undersöker hur konflikten såg ut ur ett manligt perspektiv. Genom 

att studera de manliga lärarnas attityder och argument till varför kvinnorna inte var lämpade 

för att arbeta med läraryrket uppenbarades konflikten mellan könen. Sparrlöfs avhandling 
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är användbar till uppsatsens syfte, som behandlar det kvinnliga perspektivet på konflikten, 

eftersom en komparation mellan de olika perspektiven kan belysa skillnader och likheter 

kring konflikten. Genom att visa både det manliga och kvinnliga lärarperspektivet kan en 

mer nyanserad bild av konflikten visas. Det i sin tur bidrar till uppsatsen kredibilitet, ef-

tersom två perspektiv belyses istället för ett. Det är även betydelsefullt att utröna en förstå-

else av hur männen diskuterade och argumenterade för splittringen, gentemot kvinnornas 

för att kunna påvisa tydliga strukturella mönster. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt  

Studiens teoretiska utgångspunkt är Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet och ge-

nuskontraktet präglar samhällets könstrukturer och hur det tvingar kvinnorna till en social 

underordning. Hirdman förklarar definitionen och innebörden av genus med att det är nor-

mer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett samhälle påtvingar männen och kvin-

norna. Ordet beskriver hur manligt och kvinnligt görs.50 Inom Hirdmans definition av genus 

synliggörs ett systematiserande inslag, vilket Hirdman har valt att kalla genussystemet, för 

att belysa och problematisera strukturerna av manlig och kvinnligt. Samhället skapar och 

upprätthåller ett ordningssystem för könen, som är förutsättningen för andra sociala ord-

ningar.51  

Genussystemet har två bärande bjälkar, logiker. Den ena logiken är dikotomin, isärhållan-

det, vilket är att manligt och kvinnlig bör hållas isär och ses som varandras motsatser. Den 

andra logiken är hierarkin, som är att mannen och manligheten är en norm. Det i sin tur 

utgör normen för det normala och det allmänna i samhället. Hirdman diskuterar att det är 

genom isärhållningen av könen som den manliga normen legitimeras, då den kvinnliga nor-

men ses som mindre värd.52 Den isärhållande logiken finns överallt i samhället och bidrar 

till att strukturera sysslor, platser och egenskaper hos könen. Den grundar sig på att före-

ställningar i arbetsdelningen mellan könen där vissa arbeten klassificeras som manliga eller 

kvinnliga. Det manliga urskiljs genom att avskiljas från det kvinnliga som sedan förmins-

kas. Isärhållningen och föreställningarna av kvinnligt och manligt legitimeras och motiveras 

utifrån de biologiska skillnaderna mellan könen, samt att alltid klassificera män och kvinnor 
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som olika där det manliga ses som en fördel53 Att genussystemet är starkt etablerat på ar-

betsmarknaden genom uppdelningen män och kvinnor gör Hirdmans teori relevant för stu-

dien. Lärarna och lärarinnornas konflikt på 1930-talet grundades i att arbetet och bland an-

nat att lönerna inte var jämställda mellan könen. Att differentiera de biologiska skillnaderna 

mellan män och kvinnor var även flitigt använt på 1930-talet, eftersom den tidigare klassi-

ficeringen fortfarande präglade samhället. Genom att applicera Hirdmans genusteori på de 

argument som respektive förbund använde sig av, kan underliggande föreställningar och 

värderingar av könen belysas och analyseras.  

Hirdman diskuterar det genuskontrakt som är etablerat mellan könen. Kontraktet finns osyn-

ligt i varje samhälle och bidrar med föreställningar mellan könen. Ordet kontrakt definieras 

inte som ett köpslående mellan två jämstarka parter utan tvärtom. Ett kontrakt är ofta upp-

draget av den part som definierar den andra.54 Detta resulterar i att det är mannen som sätter 

kontraktet eftersom han besitter en högre position i samhället än kvinnan och har den makt-

skapande rollen. Majoriteten av folkskollärarna hade en högre position inom skolväsendet, 

som sträckte sig långt in på 1900-talet. Genom detta befann de sig i en högre maktposition 

än folkskollärarinnorna, vilket medförde att de hade ett större inflytande i samhället och 

dess frågor. Männens agerande blev legitimerat genom att urskilja och avskilja det kvinnliga 

från det manliga, då det manliga var definierat som det positiva och det kvinnliga som det 

negativa.55 Genuskontraktet bygger på genussystemets principer, isärhållningen och den 

manliga överordningen, och är en konkret föreställning om hur män och kvinnor ska vara 

mot varandra. Det förekommer i arbetet, kärleken, språket och gestalten. Genuskontraktet 

upprepas också genom att det ärvs från generation till generation. Följden av detta blir att 

det skapas en ny segregering och hierarkisering mellan könen.56 För att förändra den åter-

kommande reproduktionen av genussystemet och dess logiker måste isärhållandet mellan 

könen minska, vilket kommer resultera i att mannen och manligheten som en bättre norm 

kommer att ifrågasättas och därmed bli illegitim. Det i sin tur resulterar i att kvinnorna och 

det kvinnliga inte klassificeras som den underlägsna.57 

Begreppet ”social closure” som Florin använder sig av i sin studie och kan sammankopplas 

med Hirdmans genusteori. Begreppet grundar sig i att en högre uppsatt och professionell 
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grupp inte vill att en annan grupp ska överta en position i samhället, eftersom den lägre 

gruppens egenskapen inte ses som önskvärda.58 Detta finner också sin grund inom Hird-

mans teori då kvinnorna var underordnad mannen, vilket också var en grund till konflikten 

mellan folkskollärarna och folkskollärarinnorna. De manliga lärarna var rädda att lärarin-

norna skulle ta över deras jobb om de fortsatte att avancera inom yrket, samtidigt som de 

kvinnliga lärarna kämpade för ett mer jämställt samhälle.  

Den kritik som har riktats mot Hirdmans teori är motsättningarna som finns mellan den 

generella kvinnliga underordningen och de skilda kvinnoverkligheterna. Carlsson Wetter-

berg menar att oavsett om kvinnornas underordning är i termer av patriarkala strukturer eller 

i termer av genussystem, ska kvinnor ses som handlande människor i komplexa historiska 

sammanhang. Carlsson Wetterbergs perspektiv har som ambition att synliggöra både vari-

ationerna inom kvinnokollektivet som hur kvinnors underordning är kopplad till andra 

makthierarkier. Valet av utgångspunkt kan få en avgörande betydelse för hur vi ser och hur 

vi hanterar det. Perspektivet att utgå från de kontextuellt bundna variationerna behöver inte 

utesluta ett antagande om kvinnlig underordning. 59 Denna kritik blir viktig i min studie då 

det historiska sammanhanget och andra hierarkier kommer att belysas, genom att undersöka 

hur kvinnorna upprättad ett maktsystem mot varandra. Studiens fokus ligger även på hur 

kvinnorna själva handlade och att deras handlingar inte behöver endast vara en produkt av 

genussystemet.   

Teorin kommer att omsättas och användas inom studien efter en genomgång och analys av 

studiens empiri, vilket utgörs av folkskollärarna och folkskollärarinnornas strategier och 

argument. Analysen av dessa argument kommer att tillämpas utifrån Hirdmans genussystem 

och genuskontrakt för att illustrera de icke jämställda arenorna i samhället. Samt med vilka 

strategier som de manliga lärarna försvarade genussystemet och genuskontraktet, men också 

vilka strategier som folkskollärarinnorna använde för att försöka förändra deras position i 

samhället.   
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1.5 Metod & Material 

1.5.1 Tidskrifter  

Det källmaterial som ligger till grund för studiens undersökning var det tidningar som det 

Svenska Folkskolelärarinneförbundet publicerades under 1930-talet. Lärarinneförbundet, 

tidskriftens namn, började publiceras år 1914 och i början utkom den en gång varje månad. 

Utgivningsfrekvensen ökade till varannan vecka år 1929 för att öka ytterligare en gång år 

1934 då tidningen blev en veckotidning. De flesta av texterna hade inte någon underskrift 

från författarna, men ett stort antal av texterna var skrivna av medlemmar i förbundet. Ett 

återkommande namn var Frida Härner, som var ansvarig utgivare för förbundstidningen och 

ordförande i S.F under perioden 1932–1941. Hon publicerade ofta ledarna för tidningen. 

Gerda Nystedt var redaktör för tidningen fram till år 1933 för att efter avträdandet tillfalla 

Ulla Alm. Redaktörerna för tidskriften publicerade ofta artiklar och ledare i tidskriften.60 

En annan återkommande författare var Vira Eklund, som blev den andra folkskollärarinnan 

i Sveriges riksdag, och representerade folkpartiet. Tidningen inkluderade även texter från 

doktorer, psykologer och politiker, samt inskickade texter från förbundsmedlemmar. Dessa 

kvinnor, som skrev i Lärarinneförbundet, hade en relativt hög position i förbundet och sam-

hället. De var ofta ordföranden inom förbundet eller sekreterare. Detta visar således på att 

de var förtroendevalda att styra tidningen då de ansågs kvalificerade och kompetenta inom 

sin yrkesutövning. En anledning till detta var att folkskollärarinnornas utbildning var längre 

och grundligare än till exempel småskollärarinnorna. En annan anledning var att folkskol-

lärarinnorna rekryterades i högre utsträckning, än folkskollärarna, från familjer med högre 

ämbetsmannayrken, som militären och kyrkan.61 De som läste tidningarna var, till störst del, 

medlemmar i folkskollärarinneförbundet och kom från olika områden i samhället, till ex-

empel landsbygden och städerna. I tidningen diskuterade många olika ämnen som berörde 

till exempel utbildningsfrågor, fostranfrågor, lönefrågan och såklart jämställdhetsfrågor, 

som utgörhuvudfokus för denna studie.  

1.5.2 Tillvägagångssätt  

Urvalet av artiklar har skett genom två genomgångar av källmaterialet. Den första gången 

baserades urvalet på titlarna av artiklarna och nyckelorden: lärarinnor och lärare, samt or-
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den manliga/-t och kvinnliga/-t, när det stod i relation till varandra. Ett annat ord var Sveri-

ges Folkskollärarförbund eftersom det var i relation till dem som diskussionerna var mest 

förekommande. I det sista tidningsnumret av varje år fanns alltid en årsförteckning av alla 

texter som publicerats i tidningarna under året, där det återgavs kategorier som löne- och 

pensionsfrågor, samt kvinnofrågor. För att undersökningen skulle bli så grundlig och ge-

nomgående som möjligt har den inte enbart utgått får tidningens egen tematisering, då det 

fanns betydligt fler artiklar och ledare som berörde jämställdhetsfrågor, än vad Lärarinne-

förbundet kategoriserade. Intressant nog fanns inte den sistnämnda kategoriseringen, jäm-

ställdhetskampen i andra frågor, inom de första åren utan tillkom senare, vilket skulle kunna 

bero på en aktualisering och ökning inom kvinnofrågor. Tematiseringen av texterna utgick 

ifrån att vissa teman förekom flera gånger än andra och att vissa ämnen berördes ur ett 

speciellt jämställdshetsperspektiv, till exempel lönefrågan. Det förekom dock texter inom 

de fem kategoriseringarna som inte berörde jämställdhetsfrågor, vilka hade valts bort ef-

tersom de inte var relevanta för studiens, till exempel frågor om lönerna där Lärarinneför-

bundet kritiserade och argumenterade emot de högre styrande i frågor som både berörde de 

manliga och kvinnliga folkskollärarna.  

Den andra genomgången av tidningarna var en djupgående läsning av tidningens texter, 

som hade blivit utplockade i det första urvalet. I genomgången föll det bort ett antal texter, 

där antingen titeln var missvisande eller att innehållet inte berörde jämställdhetskampen. 

Antalet artiklar som har legat till grund för studien och som har sammanställts i resultatet 

är 676 stycken. Dessa texter valdes ut eftersom de berör jämställdhetskampen på olika vis. 

I vissa skrevs det om specifika händelser som skett där kvinnor blivit kränkta eller bortpri-

oriterade i relation till deras manliga kollegor. Ett annat exempel är utdrag ur riksdagsmot-

ionerna som berör jämställdheten mellan manliga och kvinnliga folkskollärare. Dessa har 

valts bort att citeras i empirin då det inte direkt visar S.F:s argument för ett mer jämställt 

yrkesliv. Genom en bearbetning av de 676 texterna har det gett en djupare och bredare för-

ståelse av samhället som folkskollärarinnorna levde i. Vissa av artiklarna upprepade 

samma argument, vilket gjordes att de inte inkluderades i studiens resultat. De texter som 

valdes att citeras i resultatet valdes ut på grund av att de var de tydligaste återkommande 

argumenten och att de bäst beskrev de argument som folkskollärarinnorna och folkskollä-

rarna använde sig av.   

1.5.3 Metod 

Uppsatsens metod utgår ifrån en kritisk diskursanalys där Lärarinneförbundets beskriv-

ningar om kvinnornas kamp för ett mer jämställt yrkesliv kommer att utgöra huvudfokus. 



 

 

 

Norman Fairclough beskriver betydelsen av en diskursanalys när språket ligger i fokus för 

en analys av samhället och dess strukturer. Språk är en oreducerbar del av människors so-

ciala liv, vilket betyder att en studie på hur sociala strukturer uppkommer och formas avslö-

jas i språket.62 En diskursanalys är därför en lämplig metod att använda i studien då syftet 

är att analysera hur de kvinnliga lärarna skrev i deras tidskrift och för att se mönster och 

strukturer i deras kamp för jämställdhet.  

Den kritiska diskursanalysen beskriver diskurs som en form av social praktik. Den sociala 

praktiken implicerar att förhållandet mellan en speciell diskursiv händelse och dess situat-

ion, institution och sociala struktur, som omfamnar den, resulterar i att diskursen är formade 

av dem men också formar dem. Diskursen är socialt grundläggande och samtidigt socialt 

formad. Med den definitionen menar Bergström och Boréus att diskurser utgörs av praktiker 

för hur man talar och skriver. I en kritisk diskursanalys är makt och hegemoni två tydliga 

byggstenar, där maktperspektivet, i sin tur, är uppdelat mellan diskursiv och icke-diskursiv. 

Författarna liknar det med en maktkedja där delar av den diskursiva kedjan tillhör den icke-

diskursiva och påverkar varandra. Den ena kan inte fungera utan den andra. Diskursen på-

verkar alltså de processer som den ingår i, men samtidigt påverkas den själv.63 

Genom den kritiska diskursanalysen kan man avslöja strukturella maktmönster, där diskur-

sen kan besitta flera olika funktioner vilket bidrar till att upprätthålla de existerande makt-

strukturerna. Fairclough betonar att den sociala strukturen, som innefattar både en diskursiv 

och en icke-diskursiv natur, i sin tur formar diskursen. 64 I tidskriften, som folkskollärarin-

neförbundet publicerade, kan de sociala strukturerna urskiljas genom argument och ett ifrå-

gasättande av samhällets struktur. Diskursanalysen fokuserar på de diskursiva relationerna, 

vilket är en form av ett språkligt uttryck, istället för att fokusera på relationer mellan grup-

per. Diskursanalysen är därför ett samhällsfenomen där språket står i fokus. Oavsett vilken 

diskursanalys man använder har metoden ett bestämt sätt att se på språk och språkanvänd-

ning.65  

Enligt Fairclough kan diskursen besitta tre olika funktioner. Ideationell funktion, vilket är 

att diskursen har en innehållslig dimension. Relationell funktion, eftersom olika relationer 

                                                             

62 Fairclough, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research, Routledge, New York, 
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etableras mellan olika grupper. Identitetsfunktion, där identiteter skapas genom diskursen. 

Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen grundar sig i ett konstruktivistiskt synsätt, 

vilket är att människor själva skapar och konstruerar kunskap genom interaktion med om-

världen.66 

Faircloughs kritiska diskursanalys kan beskrivas genom tre dimensioner. Diskursanalysen 

utgår från texten, vilket är modellens utgångspunkt, och kan till exempel vara texters gram-

matiska struktur. Den andra dimensionen är den diskursiva som visar hur texter produceras, 

distribueras och konsumeras. Den sista och yttersta dimensionen är den sociala praktiken, 

vilket sätter diskursen i ett större socialt sammanhang.67 Analysen av en diskursiv praktik 

fokuserar på hur författaren, för att skapa en text, förlitar sig på redan befintliga diskurser 

och genrer, samt på hur textmottagaren tar vara på redan existerande diskurser för att ta till 

sig och förstå texten. För att texten ska kunna avslöja och producera en social praktik är den 

diskursiva praktiken nödvändig. Om den andra dimensionen, där människor använder språk 

för att producera och konsumera texter, inte funnits hade en kritisk diskursanalys inte varit 

möjlig. Syftet med Faircloughs kritiska diskursanalys är att se samband mellan text och 

social praktik, där fokus ligger på den diskursiva praktikens roll för att upprätthålla en social 

ordning och förändring. 68 

1.5.4 Avgränsning 

Den första avgränsningen som gjordes i studien var att begränsa vilka år som skulle omfattas 

inom studien. Folkskollärarinneförbundet publicerade sin tidning mellan åren 1914–1956, 

vilket gör att det finns fler utgivningsår än vad denna studie omfattar. Studien valde att 

fokusera på 1930-talet eftersom det är då likalöneprincipen debatterades och infördes. Det 

var en stor fråga inom folkskolläraryrket, vilket gjorde att det fanns många artiklar och tex-

ter att analysera. En annan stor fråga som berördes under decenniet var frågan om den gifta 

kvinnans rätt till arbete. Denna fråga var av vikt då den ifrågasatte många kvinnors medbor-

gerliga rättigheter. Därför har denna fråga tagits med i studien och vägts in i avgränsningen 

av undersökningsperioden. Den fråga som inte nämnts i lika hög grad är pensionsfrågan, 

dock var den tätt anknuten till lönefrågan vilket gör den relevant att inkludera. Under 1930-
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talet fanns det många viktiga frågor för jämställdheten mellan könen, vilket har utgjort 

undersökningsperiodens avgränsning.  

En ytterligare avgränsning som har gjorts i studien har varit att de manliga folkskollärarnas 

egen tidning och artiklar inte har inkluderats. Deras argument och åsikter har istället hämtats 

ur folkskollärarinnans tidning. Detta valdes utifrån tre orsaker. Den första orsaken var att 

det var folkskollärarinnornas argument som skulle analyseras, inte folkskollärarnas. Den 

andra orsaken till avgränsningen var att folkskollärarnas strategier och argument tydligt be-

lyst inom folkskollärarinnornas tidning. Detta gjordes återkommande genom att Lärarinne-

förbundet ofta publicerade hela artiklar eller citat där folkskollärarnas argument publicera-

des från SFF:s förbundstidning. Den tredje orsaken var att det redan bedrivits forskning 

kring folkskollärarnas tidskrift. Studien om de manliga folkskollärarna är refererad till och 

använd i denna studie, där männens argument och strategier tydligt visas. Denna studie 

kommer därför att täcka upp ett område som det ej har bedrivits någon forskning.  

Den sista avgränsningen har varit att endast fokusera på folkskollärarinnorna, och inte små-

skollärarinnorna då de inte stod i direkt konflikt med de manliga folkskollärarförbundet.   

  



 

 

 

2. Resultat 
I undersökningen av folkskollärarinneförbundets tidning har det framkommit ett antal frå-

gor som berör kvinnokampen för mer jämställda yrkesvillkor. Dessa frågor är rör de gifta 

kvinnornas rätt till arbete, likalöneprincipen och en jämställd pension. Den mest diskute-

rade frågan i lärarinneförbundets tidskrift var likalön-frågan. Frågan diskuterades under hela 

1930-talet men framförallt i samband med den offentliga utredning som tillsattes år 1935 

och fram till lagstiftningen år 1937. Frågor med jämställdhetsaspekter som inte kunde pla-

ceras in i ovanstående tre kategorier placerades in i en kategori med flera olika frågor med 

titeln jämställdhetskampen i andra frågor. Urvalet av artiklarna var för smalt för att tema-

tiseras i en egen kategori men för viktiga för att inte inkluderas i studien. Frågor som place-

rades in i den fjärde kategorin berörde ämnen som S.F:s Centralstyrelsemöten, lärarinnor i 

samhället och organisationsfrågor inom förbundet, samt undervisning och uppfostran.  

2.1 Gifta lärarinnor rätt till arbete 

Vi kvinnor föredraga att både älska och samtidigt behålla vårt människovärde.69 

På papperet hade de gifta kvinnorna möjligheter och rättigheter att till exempel tjäna pengar 

och erhålla en tjänst under 1930-talet. Trots deras lagliga rätt på arbetsmarknaden präglades 

gruppen av gifta kvinnor fortfarande av en norm, där kvinnan skulle vara hemma och ta 

hand om hushållet trots att de hade jobbat en hel dag. De gifta kvinnorna fick ofta kämpa 

för att besitta samma rättigheter som andra kvinnor. Den största debatten utbröt på 1930-

talet, som fick ett större uppsving år 1934, och behandlade den gifta kvinnas rätt till arbete, 

specifikt inom folkskollärarinneyrket. Sverige, under den här tiden, var hårt präglat av en 

stor arbetslöshet, där en stor grupp av arbetslösa var unga folkskollärarinnor som fullföljt 

sin utbildning. Den grupp som attackerades var de gifta lärarinnorna.70  

I artikeln Kvinnan är en riktig människa diskuterades bilden av kvinnan i samhället och 

specifikt den kritik som riktades mot gifta kvinnor. Texten började med att beröra dilemmat 

och svårigheten med att ändra ett inbitet mönster och tankebanor som hade existerat i flera 

tusen år. Artikeln diskuterade kvinnans väg till att bli självständiga och myndiga, vilket 

resulterade i att hon ansågs vara förnuftig och ansvarsfull. För gifta kvinnor var inte myn-

dighetsförklaringen helt självklar. Den gifta kvinnan skulle inte ta upp en plats som en man 
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eller en ogift kvinna skulle kunna ta, vilket underminerade den gifta kvinnans möjligheter 

och mänskliga rättigheter. Syftet med artikeln var att visa kvinnorörelsens historia och mo-

tiv:  

Kvinnorörelsen fordrar likställdhet mellan könen, icke för att kvinnan skall härma man-

nen utan för att begreppet man och begreppet kvinna skola samordnas under begreppet 

människa.71  

Artikelförfattaren menade att kvinnorörelsens syfte ofta blev missuppfattat och underskat-

tat, av både män och kvinnor. Männen hindrade kvinnorna att ta plats på arbetsmarknaden 

och de ogifta kvinnorna kunde gå ännu längre än männen i sin iver att ta hand om de gifta 

kvinnornas privata angelägenheter. Enligt artikeln var lösningen på problemet enkel. ”Det 

skulle gå mycket snabbare om alla kunde acceptera den tanken att kvinnor är människor och 

inte halvmänniskor.”72 Samhällen har genom historien präglats, och präglas än idag, av hi-

erarkier där olika grupper i samhället tilldelas en plats i spektrumet. Minoriteter delas i sin 

tur upp i sina egna hierarkier. I det här fallet, förutsatt att kvinnorna hade liknande utbild-

ningsbakgrund, placerades den gifta kvinnan i rang under den ogifta på grund av att hon 

efter giftermål ansågs tillhöra mannen. Kvinnorörelsens motiv var att kvinnan skulle besitta 

den fulla rätten att utforma sitt eget liv, så länge hon skötte sitt arbete.73 Diskussionen kring 

de hierarkiska förhållandena mellan gifta och ogifta kvinnor visade på att det var ytterligare 

åtskillnader inom kvinnokampen, som måste försvinna för att uppnå total jämställdhet.  

Debatten kring Gifta kvinnor i statstjänst inleddes i april 1931 där ett förslag tillkom att 

gifta kvinnor i statstjänst skulle tilldelas gratifikationer för  att avgå från sin tjänst. Detta 

argumenterade Lärarinneförbundet att det var både osolidariskt och ovärdigt då det bröt 

mot de vedertagna grundsatserna att varje medborgare skulle ha möjligheten att försörja sig 

själv. Att avveckla dessa möjligheter för gifta kvinnor, som är medborgare, var omoraliskt 

och att locka dem med gratifikationerna var både orättvist och inkonsekvent, eftersom den 

gifta kvinnan betraktades som försörjd av sin man och att det stred mot principen att varje 

medborgare skulle försörja sig själv efter bästa förmåga. Ett ytterligare argument som Lä-

rarinneförbundet yttrade var att förslaget var ineffektivt på de grunder att det inte skulle gå 

att hindra den gifta kvinnan att konkurrera om arbete i hemmet eller i något annat arbete.74 

Två år senare publicerade Lärarinneförbundet en artikel där de informerade att på grund 
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utav den rådande ekonomiska krisen stod folkskollärarinnorna inför en ny kamptid, där det 

gällde att ena sig och hålla ut. Överläraren Fru Anna Sethne skrev att försöket att mota ut 

kvinnorna från arbetsmarknaden var kortsiktigt och ekonomiskt vanvett. Att den kvinna 

som var mamma inte skulle kunna behålla sitt yrke eller ägna sig åt förvärvsarbete föll på 

sin egen orimlighet.75  

Lärarinneförbundet ansåg att det fanns tre kategorier som diskuterade yrke i relation till 

äktenskap. Dessa grupper var (1) motionärerna, det vill säga de som la fram motionen att 

gifta kvinnor inte ska jobba och deras manliga sympatisörer, de (2) osolidariska kvinnorna 

och (3) motionens motståndare. Den första gruppen, till största delriksdagsmän, attackerade 

de gifta kvinnorna genom att beskylla dem för den stora arbetslösheten som rådde och att 

kvinnorna hade fråntagit ungdomarnas chans i samhället. Motionärerna hårdrog situationen 

i samhället och vältrade hela skulden och ansvaret för arbetslösheten på en liten grupp i 

samhället, vilket Lärarinneförbundet liknade med Hitlers skuldbeläggning av judarna. De 

som sympatiserade med motionärerna bestod mestadels av män som ansåg att kvinnan var 

och skulle vara underlägsen mannen. Kvinnan dög endast till att tjäna honom i hemmet och 

därför borde hon inte tillåtas att konkurrera med honom på arbetsmarknaden.76 Motionens 

fader var riksdagsmannen Nyblom och de två huvudargument han framförde var arbetslös-

heten och dubbeltjänstsystemet. Nyblom ansåg att det fanns ett stort antal arbetslösa ung-

domar som ville ha ett jobb och att de gifta kvinnorna tog upp de dyrbara tjänsterna på 

arbetsmarknaden som, enligt honom, inte behövde arbeta på grund utav att de hade en man 

som kan försörja dem. ”Om hennes man tjänar 20,000 kr i årlig inkomst ska ”lyxfrun” inte 

uppehålla en välbetald statstjänst.”.77 Dubbeltjänstsystemet innebar att om både mannen 

och kvinnan arbetade i en familj skulle de båda uppbära varsin lön något som räknat på 

hushållet innebar en dubbellön, detta ansågs orättvist då det fanns ett högt antal arbetslösa i 

samhället.  

Den andra gruppen var de osolidariska kvinnorna, vilket kunde vara kvinnor på landsbygden 

eller unga ogifta och arbetslösa kvinnor. Lärarinneförbundet ansåg att de kvinnor som höll 

med motionen inte hade förstått innebörden och den underliggande orsaken till motionen. 

Motionen betraktades som det första försöket att frånta kvinnan de fundamentala rättighet-

erna, att själva välja ett arbete, och var därmed ett steg bakåt i utvecklingen mot ett mer 
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jämställt samhälle. 78  Lärarinneförbundet förstod den desperation som unga lärarinnor 

kände då de hade studieskulder och inget arbete att betala av skulden. Argumenten emot 

detta var att de som sökt till utbildningen visste hur svårt det var att få jobb efter examen 

och risken att de skulle gå arbetslösa var stor. Den gifta kvinnan hade dock också offrat tid, 

kraft och pengar på sin utbildning för att också få ett jobb, samt att hon mest troligtvis också 

hade en skuld att betala och om hon ingick i ett äktenskap vem skulle då betala av skulden.79  

Inom debatten använde ogifta kvinnor argumentet som ”om jag hade gift mig skulle jag 

genast sluta på min plats”, där anledningen till uttrycket tolkades på flera sätt av Lärarin-

neförbundet. Antingen var den ogifta kvinnan inte lämpad för sitt arbete, vågade inte yttra 

sig om sin kärlek till arbetet och självständighetsbegäret eller så var hon en lyxkvinna. Den 

punkten som Lärarinneförbundet la fokus på var att attacken mot gifta kvinnor var ett an-

grepp mot alla kvinnor.80 Genom att riksdagen la fram motioner som satte upp spärrar och 

restriktioner gentemot de gifta kvinnorna ”torde snart lavinen som sopar bort kvinnorna från 

arbetsmarknaden vara i full gång.”81 Motionens intention var att åter igen sätta kvinnorna 

under förmyndare, vilket kan tolkas som ett sätt att neka kvinnorna ett fullt medborgarskap 

som egentligen skulle vara en medborgarrätt för både män och kvinnor.82 Om sympatisö-

rerna för motionen skulle inse detta skulle ingen ställa sig osolidarisk.  

Den tredje gruppen i diskussionen var motionens motståndare, vilka representerades av Lä-

rarinneförbundet. Motståndarna ansåg att det var orättvist att kräva så stora ekonomiska 

uppoffringar från en befolkningsgrupp eftersom restriktionen gentemot gifta kvinnor inte 

skulle sträcka sig över alla samhällsgrupper exempelvis de familjer där mannen tjänade lika 

mycket som en dubbellön. Lärarinneförbundet problematiserade detta ytterligare och må-

lade upp en bild av hur samhället skulle kunna utformas och se ut om motionen godkändes. 

De skrev att om kvinnoarbetet skulle ransoneras och utvecklingen, ifråga om kvinnors ut-

bildning och kvinnors yrken, skulle vridas tillbaka så behövde det bli en genomgående re-

form. Då skulle det krävas att alla statstjänster och näringsgrenar stängdes för gifta kvinnor, 

skilsmässor skulle förbjudas, så att inte redan gifta kvinnor skulle kunna begära skilsmässa 

för att behålla sitt yrke och unga kvinnor som utbildade sig till lärarinnor skulle underteckna 

ett oskuldslöfte, i minst tio år framåt. Artikeln avslutades med att ställa Sveriges män och 
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kvinnor mot väggen genom att säga att om de var redo för en reform av detta radikala slag, 

fanns det skäl för motionerna.83  

Gällande Nybloms argument, att den gifta kvinnan skulle bära skulden för den stora arbets-

lösheten som präglade samhället, ansåg Lärarinneförbundet att det var felaktigt. Genom att 

den avgående gifta kvinnan kom att se hemmet som hennes nya yrke behövdes inte familjen 

anställda ett hembiträde. Istället för att lösa arbetslösheten ledde det till en cirkulation av 

arbetslöshet.84 Uppskattningsvis arbetade omkring 26 000 gifta kvinnor utanför hemmet. 

Dessa var till stor del också var familjeförsörjare. Av dessa 26 000 var det ungefär 2 000 

lärarinnor. Gruppen av arbetslösa var 200 000, vilket visar på att det inte hade gynnat grup-

pen arbetslösa att dra tillbaka de gifta lärarinnorna. Lärarinnorna skapade arbetsmöjligheter 

till hembiträden, som kunde sköta hemmen istället för den gifta kvinnan.85 

Det tyngst vägande skälet, enligt folkskollärarinnorna, till lärarinnornas motstånd mot mot-

ionen grundades på reduceringen av kvinnornas rättigheter och möjligheter i samhället. Ge-

nom att männen systematiskt försökte etablera restriktioner för kvinnorna, avlägsnade de 

deras mänskliga rättigheter att själva bestämma över sitt yrkes- och privatliv. Motionen 

kunde även tolkas som ett motstånd mot ett mer jämställt samhälle, vilket artikeln avslöjar 

genom att diskutera den gifta mannens ställning gentemot den gifta kvinnans. ”Aldrig hör 

man talas om, att en man egentligen borde lämna sin plats och sitt arbete, därför att han gift 

sig med en kvinna, som har förmögenhet eller inkomster, tillräckliga för två.”86 Genom att 

exkludera de gifta männens tjänst i diskussionen visade det på att deras arbete och yrke 

fortfarande räknades som ett viktigare arbete i jämförelse med den gifta kvinnans. Vira 

Eklund, som var riksdagsledamot i andra kammaren och ledamot i styrelsen för Lärarinne-

förbundet, skrev att den sorligaste konsekvensen med motionen var att kvinnorna ställdes 

mot varandra. De kvinnor som deltog i hetskampanjen mot gifta kvinnor förstod inte att det 

kränkte och tog ifrån sitt egna kön en mänsklig rätt.87 

2.2 Lika lön efter arbete 

Frågan om likalöneprincipen, att män och kvinnor skulle inneha lika lön för lika arbete och 

inte lön efter kön, hade sedan år 1906 varit en dominerande fråga för folkskollärarinnorna 
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och förbundet. Det var likaså den avgörande frågan som resulterade i att förbundet grunda-

des år 1906. Genom avskaffandet av likalöneprincipen sattes kvinnorna på efterkälken, vil-

ket resulterade i större avvikelser från en jämställd situation.88 Likalönediskussionen kul-

minerade under åren 1935–1937 eftersom det under den tiden föreslogs att ”lön efter kön”-

principen skulle kvarstå, istället för att införa en likalönsprincip. Efter en 15 års lång kamp 

för lika lön kände sig Lärarinneförbundet grundligt besvikna.89 Denna besvikelse kunde 

urskiljas kontinuerligt genom hela undersökningsperioden. Folkskollärarinnorna fick gång 

på gång argumentera mot samma argument men med nya infallsvinklar och bevis för att 

försöka övertyga de lagstiftande instanserna och de manliga folkskollärarna. En kampvilja 

uppenbarades hos folkskollärarinnorna som visades genom artiklar som manade folkskol-

lärarinnorna att sluta upp till kamp för sina medborgerliga rättigheter.  

För att förstå frågans betydelse var det viktigt att belysa hur frågan framställdes i tidning-

arna. Likalönefrågan beskrevs av Lärarinneförbundet genom kvinnornas arbetssituation i 

samhället, både folkskollärarinnor och statligt anställda kvinnor. En annan beskrivning av 

likalönefrågan var ifrågasättandet av de manligas arbetssituation i relation till kvinnornas. 

Det visade Lärarinneförbundet till exempel genom att inkludera artiklar och texter från 

andra tidningar, som tidningen Morgonbris och Hertha, för att senare diskutera dem. 

Argumenten och debatterna kring likalönefrågan var varierande, trots att många argument 

återkom under flera år. Det mest återkommande argumentet som båda sidorna, folkskollä-

rarna och folkskollärarinnorna, använde var frågan om försörjningsplikt eller försörjnings-

börda. Männen hade traditionellt alltid stått för försörjningen av familjen och folkskollära-

rinnorna fick gång på gång motivera och argumentera till varför kvinnorna borde erhålla 

samma lön som männen.90 Männen hade efter likalöneprincipens avvecklande år 1906 fli-

tigt använt deras försörjningsplikt som huvudargument till varför de skulle placeras i en 

högre lönegrad än kvinnorna. Detta var också grunderna till utformandet av den nya löne-

regleringen i början av 1930-talet vilken placerade folkskollärarna och folkskollärarinnorna 

i olika lönegrader. De manliga lärarna placerades tre lönegrader ovan folkskollärarinnorna 

med argumentet att männen var i regel familjeförsörjare och kvinnorna inte hade någon 

egen familj att försörja.91   
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De kvinnliga folkskollärarna ansåg att lönesystemet var orättvist och inkonsekvent eftersom 

alla kvinnor, oavsett om de hade en familj eller inte, hade en lön baserad på att de var en-

samma, samtidigt som alla de manliga folkskollärarna hade en lön som var baserat på att de 

var familjeförsörjare.92 Det togs ingen hänsyn till om kvinnan var familjeförsörjare eller om 

mannen varit ungkarl hela sitt liv.93 Folkskollärarinnorna ansåg att argumentet var uppre-

pande och uttröttande och menade att männen inte längre kunde använda sig av det argu-

mentet eftersom även kvinnorna hade en dryg försörjningsbörda.94 I en enkätundersökning 

utförd av Lärarinneförbundet, visade resultatet att av ca 2,500 folkskollärarinnor var en 

tredjedel gifta och vissa av dessa hade make och barn att försörja. 22% av dem hade även 

andra underhållsplikter, exempelvis till sina föräldrar. Av de ogifta lärarinnorna hade 44% 

försörjningsplikter av olika slag.95 Resultatet sammanfattades med följande ord: 

En ganska ansenlig mängd kvinnor inom alla yrkes- och tjänstemannagrupper är famil-

jeförsörjare och för deras del en olika, lägre lön än männens för samma arbete, är skir-

ande orättvist.96 

De manliga lärarna ställde sig dock emot folkskollärarinnornas resultat och angav, med stöd 

av sin egen enkätundersökning, att endast 14% av deltagarna där både mannen och kvinnan 

innehade tjänst och inkomst. Enkäten framställde även att 90% av alla gifta män hade för-

sörjningsplikter. Dessutom argumenterade de manliga lärarna att de i genomsnitt försörjde 

två barn och att tre personer därmed var beroende av mannens lön, oavsett om han var gift 

eller inte. Dessa tre utgjorde huvudargumenten till försörjningsplikten för manliga lärare. 

Lärarinneförbundet kritiserade dock folkskollärarnas undersökning, eftersom de ansåg att 

försörjningsargumenten hade på ett okritiskt sätt upprepats ett flertal gånger utan att det 

blivit grundligt ifrågasatt. Folkskollärarinnorna började med att räkna på hur många procent 

av männen som var familjeförsörjare och kom fram till att det endast var 65%, av de 7,000 

som har svarat på enkäten, istället för 90% som folkskollärarna sammanställt. Folkskollä-

rarinnorna ifrågasatte urvalet och spekulerade i att majoriteten av de som svarat på enkäten 

var gifta män, vilket resulterade i att uträkningen blev missvisande. Procentantalet blev mera 

förvrängt eftersom folkskollärarna hade räknat med de 14%, där båda makarna var i tjänst, 

för att få fram de 90% som många av deras argument grundade sig i. Medelantalet barn var 

också missvisande då antalet egentligen var 1,72, vilket inte ser ut som en stor siffra men 
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när det sätts i en kontext och omvandlas blir det 1580 barn som inte existerar. Detta avväp-

nar argumentet att alla män hade en försörjningsplikt eftersom barnen inte finns. Det tredje 

argumentet som folkskollärarinnorna dekonstruerade var argumentet att männen försörjde 

tre personer, där hembiträdet var inräknat. Lärarinnorna resonerade att männen inte kunde 

kalla det för en försörjningsplikt då de köpte dessa arbetsförmögna och självständiga per-

soners tjänst.97 Grunden till varför folkskollärarinnorna räknade om och kritiserade de man-

liga lärarnas enkätundersökning var för att konstatera att försörjningsplikten inte var den 

avgörande faktorn till att lärarna skulle tjäna en högre lön än lärarinnorna.  

Kvinnornas huvudargument för ett genomförande av likalöneprincipen var att mellan folk-

skollärarnas och folkskollärarinnornas arbete fanns det ingen skillnad, som kunde motivera 

varför de skulle placeras i olika lönegrader. ”Tvärtom har ju ständigt framhållits att manliga 

och kvinnliga lärare inom folkskolan ha samma utbildning, samma tjänstgöring och samma 

tjänsteansvar.”98 Både de manliga och kvinnliga folkskollärarna hade samma inträdeskrav 

vid seminarierna, hade lika lång utbildningstid och studieskulderna var lika stora. Arbetet 

var också fullständigt likartat. Båda könen hade lika lång tjänstgöring och klasserna hade 

lika stort barnantal. Det fanns inte heller någon skillnad på männen och kvinnornas peda-

gogiska arbete. Genom att etablera olika lön för män och kvinnor, trots att det fanns så 

många likheter mellan dem, ansåg Lärarinneförbundet att det var ohållbart samt att det i 

hög grad kränkte rättsmedvetandet folkskollärarinnorna.99  Trots den ständigt pågående 

kampen för “lika lön” såg Lärarinneförbundet positivt på försörjningspliktargumentet, ef-

tersom andelen kvinnliga familjeförsörjare ökade. Detta resulterade i att männen inte kunde 

använda det argumentet lika flitigt och effektfullt som förut.  

De manliga folkskollärarna använde sig av ett upprepande argument som ifrågasatte hur väl 

de kvinnliga lärarna skötte sitt arbete i förhållande till männen. Lönebeloppen skulle be-

stämmas i förhållande till de manliga arbetsuppgifterna eftersom de ansågs var mer krä-

vande och betungande än de kvinnliga. Folkskollärarinnorna ansågs inte besitta förutsätt-

ningarna för att fullgöra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt och därför skulle de 

också placeras i lägre lönegrader.100   
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Männen argumenterade att kvinnorna inte hade den psykiska och fysiska styrkan att uträtta 

samma arbete som männen, speciellt i de högre skolklasserna. ”Nu säger lärarinnorna att de 

kan sköta en klass lika bra som en lärare - för all del, visst finns det en och en annan kvinna 

med ovanliga krafter.”101 Om kvinnorna hade varit lika kapabla som männen hade efterfrå-

gan på folkskollärare inte behövts och seminarierna för manliga lärare hade kunnat stänga. 

Ett exempel som styrkte deras argumentation var att de manliga småskollärarna så gott som 

försvunnit från arbetsmarknaden, eftersom arbetet med barn på det stadiet sköttes lika bra 

av kvinnor. I klasser där det fanns större och äldre pojkar ansågs det viktigt att det fanns en 

manlig förebild som kunde disciplinera eleverna, trots att folkskollärarna var avsevärt dy-

rare att anställa än folkskollärarinnorna.102 Ett ytterligare argument, till att männen var mer 

kapabla till en högre arbetsgrad och förtjänade en högre lön, var att folkskollärarinnorna 

hade en högre sjukfrånvaro än männen.103 Genom att folkskollärarinnorna ansåg att de hade 

samma krafter som folkskollärarna blev följden att de ofta överansträngde sig och tog tjänst-

ledigt för sjukdom.104 

Lärarinneförbundets motargument svarade med att det inte behövdes fysisk styrka för att 

utföra ett likvärdigt arbete som männen. Disciplin och auktoritet skedde genom en god lä-

rarpersonlighet och inte muskelkraft, samt att flickorna i de högre klasserna behövde en 

legitim kvinnlig förebild.105 Om det var så att folkskollärarna gjorde en större insats än folk-

skollärarinnorna inom arbetet borde inte betalningen utgå till männen i egenskap av deras 

kön, utan på grund utav deras individuella förmåga.106 Angående sjukledigheten var det ett 

resultat av den låga lönen som folkskollärarinnorna hade och inte tvärtom som männen ar-

gumenterade. Konsekvenserna av de låga lönerna gjorde att kvinnorna inte hade råd att an-

ställa hembiträden, samt att det inte ansågs acceptabelt att inte klara av underhållet av hem-

met, utifrån samhällets hemmafruideal och norm. När kvinnorna kom hem från arbetet för-

väntades de att ta hand om hemmet, till skillnad från de manliga folkskollärarna, som an-

tingen hade en fru eller hembiträde att sköta hemmet. Det tunga dubbelarbetet gjorde att 

kvinnorna snabbare slet på sina krafter, vilket resulterade i en större sjukledigfrånvaro än 

bland männen.107  
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Den allmänna inställningen till varför männen var motvilliga till likalöneprincipen grundade 

sig i en fruktan och rädsla över att deras lönegradsplacering skulle sänkas, vilket var ound-

vikligt och ohållbart som argument eftersom folkskollärarinnorna alltid varit orättvist inpla-

cerad i lönegraden.108 Folkskollärarförbundet argumenterade att införandet av likalöneprin-

cipen skulle betyda en enorm kostnadsökning för staten på många miljoner kronor, vilket 

de ansåg vara oacceptabelt.109 Folkskollärarinnorna ansåg att kostnaderna inte var hind-

rande eftersom det gällde ett krav på jämställdhetsaspekten. Detta var en livssak för tusen-

tals kvinnor och skulle betyda en stor förändring både för deras privata liv och inom det 

kvinnliga kollektivet. De “många miljonerna”, som likalönkravet skulle kosta, kunde utan 

större svårigheter betalas ur statskassan utan att andra samhällsgrupper påverkas eftersom 

statsfinanserna befann sig i ett bra skick.110 

Folkskollärarinnornas kamp för “lika lön efter arbete” var, som tidigare nämnt, en lång och 

svår process och trots att likalöneprincipen återinfördes år 1937, tog det ytterligare 10 år 

tills att den fullt tillämpad.111 

2.2.1 Pension 

Pensionsfrågan var alltid närvarande när likalönefrågan diskuterades. Innan löneregleringen 

år 1906 hade både män och kvinnor haft en pensionsålder på 55 år och efter regleringen av 

lönerna reglerades också pensionsålder för männen och kvinnorna. Istället kunde männen 

arbeta tills 60 års ålder och kvinnorna till 58. En jämbördigpensionsålder återinfördes 1918, 

vilket inte alltid fungerade i praktiken.112 Kvinnorna blev ofta åsidosatta gentemot männen 

i frågan om att kunna jobba kvar efter de nått sin pensionsålder, trots att båda lärarna hade 

lika meriter och egenskaper.113 Staten borde vilja ha kvar den kvinnliga anställda, då hon 

fortfarande kunde utföra sin plikt på ett tillfredsställande sätt. Männen ville ofta hindra kvin-

norna från att avancera inom yrket och ansågs vara ovälkomna konkurrenter och därmed 

ville de sänka pensionsåldern för kvinnor.114 En sänkning av pensionsålder ansåg kvinnorna 

både vara omotiverat och orättvist. Männen menade att kvinnorna inte var lika kapabla att 
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fortsätta arbeta, på rent fysiologiska grunder, och därmed hade ett större behov av att lämna 

sin tjänst tidigare än männen. Folkskollärarinnorna avfärdade argumentet med att det inte 

fanns någon vetenskaplig grund till uttalandet. 115 Det fanns inte någonting som bevisade 

att kvinnorna var mindre uthålliga och arbetsdugliga än männen.116  

2.3 Jämställdhetskampen i andra frågor 

Kategorin jämställdhetskampen i andra frågor innehåller olika artiklar med olika frågor 

som Lärarinneförbundet publicerade. Områden som behandlas inom kategorin, berör äm-

nen som Lärarinneförbundets Centralstyrelsemöten, uppmaningar till medlemmar och lä-

rarinnor att engagera sig, samt artiklar om lärarinnorna i samhället som kvinnor och männi-

skor.   

I ett flertal av tidningarna betonade artiklarna uppmaningar till medlemmarna i förbundet 

att engagera sig och att inte nöja sig med den situationen som rådde i samhället under deras 

samtid. Många av lärarinnorna ansåg att det inte var nödvändigt att fortsätta kvinnokampen 

då kvinnorna hade uppnått medborgarrätt och rösträtt. Ett annat argument, som låg till grun-

den för kvinnornas avslappnade attityd var att inte ville konkurrera ut männen eller starta 

ett internt uppror mellan föreningarna. I artiklarna med titeln ”vår viktiga fråga”117 disku-

terades vikten av att öka Lärarinneförbundets medlemsantal och vilka metoder som förbun-

det skulle anamma för att anslutningen skulle öka. Genom att öka medlemsantalet till före-

ningen skulle förbundets legitimitet öka och få mer kraft i relationen till både S.A.F och 

S.F.F, som båda hade betydligt fler medlemmar. Det skulle i sin tur resultera i att folkskol-

lärarinneförbundet skulle få ett större inflytande inom frågor kring läraryrkets utformning 

och framtid. Det fanns anledningar till varför vissa av folkskollärarinnorna inte vill ansluta 

sig till förbunden. Som tidigare nämnt ansåg vissa lärarinnor att en medverkan i både S.F 

och S.A.F skulle vara söndrande för båda förbunden och delaktigheten inom sitt egna för-

bund skulle leda till ett uppror mot det manliga folkskollärarförbundet.118 Lärarinneförbun-

det argumenterade mot lärarinnornas åsikter och ansåg att förbundet skulle ses som ett fa-

dershus, ”i vilket alla barnen mottagas och mötas, även om de bildat egen familj.”119 Med 

det menade Lärarinneförbundet att de folkskollärarinnorna kunde vara med i båda förbun-

den utan att det skulle söndra föreningarna. Som svar på det andra argumentet argumenterar 

                                                             

115 Lärarinneförbundet. Kvinnliga kårgrupper vid Göteborgs folkskolor opponera mot särställning, nr.10-11, 

1932, s.10. 
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Lärarinneförbundet att männen själva hade startat ett eget förbund och ”man har just inte 

märkt några spår av överdriven finkänslighet mot oss i deras organisationsarbete.”120 De 

manliga folkskollärarna hade inte bemött folkskollärarinnorna med respekt och likställdhet. 

Folkskollärarna hade gjort ett flertal försök att placera folkskollärarinnorna i ogynnsamma 

positioner och reservera de bästa platserna till sig själva. Om lärarinnorna skulle ansluta sig 

till Lärarinneförbundet skulle det inte ske en förändring i relationen mellan förbunden.  

För att lösa förbundets ”viktiga fråga” argumenterade Lärarinneförbundet att det skulle 

upprättas större förbundskretsar, så att medlemmarna hade en större möjlighet att engagera 

sig. Detta skulle leda till att det blev ett bredare utbyte av frågor och en starkare samman-

slutning i landet. De små kretsarna skulle komma att kvarstå då de fungerade som organ för 

att lärarinnorna skulle ha en möjlighet att kunna socialisera och känna tillhörighet. Genom 

förbundskretsarna skulle varje medlem ha en röst, som till exempel kunde användas vid val 

av ombud inom föreningen vilken även skulle kunna levereras via en insänd röstsedel. Vid 

förbundskretsarna skulle medlemmarna diskutera frågor och motioner, som hade skickats 

ut från centralstyrelsen. Genom att organisera medlemmarna och ”tvinga” de att bli mera 

verksamma inom förbundet skulle det gynna förbundets aktivitet och leda till att en större 

konversation uppstår, både inom förbundet och gentemot de andra förbunden.121   

Ett liknande ämne, om kvinnornas ökande engagemang inom förbundet, diskuterades i le-

daren i nummer 18 av tidskriften som publicerades år 1932. I artikeln diskuterades folkskol-

lärarinnornas ställning till S.A.F, vilket skulle fungera som ett neutralt förbund. S.A.F. 

skulle ta hänsyn till både det manliga och kvinnliga förbundet och agera jämlikt mot respek-

tive förbund, dock var det inte alltid fallet. Vid S.A.F:s ombudsmötet år 1930, då den nuva-

rande valordningen tillämpades, var 18 av 100 ombud kvinnor. Anledningen till den ojämna 

representationen var att männen ofta besatt ordförandeposter, som resulterade i att ett fler 

antal män valdes till ombud. Lärarinneförbundets lösning på den orättvisa representationen 

var att valkretsarna skulle omfatta län, istället för de enmansvalkretsar som var det dåva-

rande systemet. Denna förändring resulterade i att tre ombud, istället för ett, skulle utses i 

varje valkrets.122 Genom omorganisationen av S.A.F skulle förbundet få en mer jämställd 

representation av läraryrket och framföra röster från alla tre förbunden, folkskollärarna, 

folkskollärarinnorna och småskollärarinnorna. En ytterligare förändring skulle vara att en 
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avspänning mellan kretsarna skulle ske eftersom valen till ombud ofta skapat meningsskilj-

aktigheter och samtidigt skulle det ge en känsla av trygghet för medlemmarna och förbun-

den.   

Lärarinneförbundet behandlade även frågor om undervisningen och de manliga och kvinn-

liga folkskollärarnas arbetspositioner inom skolan, specifikt i B1-skolan där det fanns flera 

olika åldersklasser i samma skolklass. Inom B1-skolan var både manliga och kvinnliga folk-

skollärare anställda, dock hade det utvecklats så att de manliga lärarna undervisade de två 

eller tre högre klasserna och lärarinnorna var fastlåsta vid de tredje och fjärde åldersklas-

sen.123 Lärarinneförbundet ansåg att detta inte var en jämställd uppdelning då båda könen 

hade samma utbildning. Det fanns två anledningar till varför lärarinnorna placerades i de 

lägre åldersklasserna. Den första var att inom den högre samundervisningen krävdes det en 

mer avancerad disciplinär förmåga. Folkskollärarna ansåg sig vara bättre på att disciplinera 

de äldre pojkarna, vilka folkskollärarinnorna inte skulle kunna kontrollera. Det andra argu-

mentet var att de äldre pojkarna behövde en maskulin förebild och prägling innan de gått 

klart skolan och därför skulle en manlig lärare vara mer passande.124 En annan anledning 

till varför anställningarna inom B1-skolan inte var jämställda berodde på att folkskollärarna 

fick välja vilken avdelning de ville arbeta inom. Detta skedde till störst del på landsbygden 

där samhällena präglades av ett mer traditionalistiskt synsätt. Där ansågs de manliga lärarna 

fortfarande vara mera kapabla och dugliga än de kvinnliga lärarna. Folkskollärarna valde 

ofta de högre klasserna eftersom de var angelägna om sin sociala prestige, vilken ökade då 

det ansågs vara mer ansträngande att undervisa de äldre eleverna.125 

Lärarinneförbundet invände mot de manliga lärarnas argument om disciplin och förebild-

ideal. Att disciplinera elever med våld och kroppsliga bestraffningar var inte längre lika 

accepterat som det varit innan sekelskiftet. Istället var det den goda disciplinen, personlig-

hetens auktoritet, som skulle användas inom skolan. Den goda auktoriteten fanns hos både 

manliga och kvinnliga lärare. Den andra anledningen påvisade att om de stora och äldre 

pojkarna behövde en manlig förebild behövde också de stora och äldre flickorna få en kvinn-

lig ledning och förebild.126 Ur en undervisningssynpunkt fanns det ingenting som sa emot 

att kvinnorna inte skulle passa för att undervisa de högre klasserna, då manliga och kvinn-

liga lärarna hade samma utbildning. ”Någon rimlig anledning till varför kvinnorna inte 
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skulle få följa sina elever igenom existerar inte och bundheten känns så mycket bittrare då 

den endast beror på fördom.”127 Folkskollärarinnornas arbete kunde istället bli lidande om 

de inte fick möjligheten att avancera inom B1-skolan. Det enformiga arbetet skulle leda till 

att folkskollärarinnan inte utvecklades inom hennes yrkesroll då hon endast undervisade 

inom samma kunskap år efter år. Eftersom lärarinnan endast undervisade eleverna i två år 

och inte hade möjligheten att följa med dem till de högre åldersklasserna kunde det leda till 

att lärarinnan inte hann lära känna eleverna. Det i sin tur gjorde det svårt att hjälpa elevernas 

individuella utveckling.128 Om lärarinnan hade haft möjligheten att följa med eleverna hela 

vägen och se deras utveckling skulle hennes motivation och intresse för yrket öka och inte 

minst arbetsglädjen.129   

Ett återkommande tema i tidskriften var diskussionen om uppfostran av barnen och hur det 

påverkade samhället, vilket grundade sig i de mindervärdighetskänslor som kvinnorna hade 

utvecklat under flera århundranden. ”Mindervärdighetskänslor hos kvinnor är det som också 

föder pedanteri, rädsla, intriglystnad och avundsjuka.”130 Denna mindervärdighetskänsla bi-

drog till att kvinnorna uppfattade sig själva som något de skulle skämmas över. En skuld-

känsla över att vara kvinna präglade kvinnokönet och hindrade henne från att vara modig, 

öm och glad. Orsaken till kvinnans känslor till mindervärdighet var grundad i en ojämnställd 

uppfostran. Flickorna fick höra från tidig ålder att ”en liten flicka får inte göra så och så” 

och genom förbuden utvecklades skuldkänslorna hos flickorna, som senare skulle prägla 

hennes vuxna liv.131 Artikelförfattaren Wahlström menade att mödrarna var snåla mot sina 

döttrar, i fråga kärlek och utbildning, i jämförelse till sonen där allting kunde offras för att 

han skulle bli framgångsrik. Om dottern inte var begåvad nog skulle hon aldrig kunna ställas 

jämbördigt med sonen.132 Genom att uppfostra flickorna till att vara husliga, och att hennes 

bror inte hjälpte till med hushållssysslorna, ledde det till att hon kunde bli nervös, jäktad 

och uttröttad, vilket skulle följa henne hela livet ut.133 Orden manligt och kvinnligt med-

förde olika betydelser som applicerades på män och kvinnor. Ordet manlig hade betydelsen 
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kraftfull och skapande, vilket hade en positiv klang. Ordet kvinnlig sågs istället som ett 

negativt laddat ord som hade betydelserna tjänande och underordnad.134 

För att bryta mönstret av mindervärdighetskänslor var det nödvändigt att förändra sättet hur 

barnen blev uppfostrade. Detta skulle ske genom att öka flickornas självkänsla, låta de 

känna förtroende och ge dem möjligheter att kunna vara lika modiga och duktiga som poj-

karna. Pojkarna i sin tur skulle lära sig att hjälpa till i hemmet, vilket skulle öka deras respekt 

för hemmet och det arbete som följde med hushållet.135 Denna respekt skulle förändra hur 

pojkarna uppfattade det kvinnliga arbetet som förnedrande.136 Genom att förändra uppfost-

ran av pojkar skulle männens rädsla för att inte vara tillräckligt manlig minska och det skulle 

bli mer jämställt mellan könen, då pojkarna lärde sig att se flickorna som jämlikar och med-

människor.137 Ett ytterligare förlag till förändring var att införa en samskola där både flickor 

och pojkar skulle mötas, för att förbereda till samarbete i framtiden.138 
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3. Diskussion och analys 

De övervägande och väsentliga frågorna som har framkommit ur studiens empiri och som 

grundar sig i kampen som folkskollärarinnorna förde för ett mer jämställt samhälle är frå-

gorna om gifta lärarinnors rätt till arbete, likalönefrågan och pensionen. Ytterligare frågor 

som diskuterades var kvinnornas engagemang, undervisningen och uppfostran. Inom dessa 

frågor framtogs argument som berörde kampen för ett mer jämställt samhälle mellan folk-

skollärarna och folkskollärarinnorna, men också kvinnor emellan. Dessa argument kommer 

att analyseras för att tydliggöra de strategier som folkskollärarna och folkskollärarinnorna 

använde.  

3.1 Lärarinneförbundets strategi och argument 

I undersökningen och analysen av Lärarinneförbundets tidning har det framkommit ett fler-

tal argument som påvisar övergripande strategier. Dessa strategier kan tydligt kopplas till 

Hirdmans genussystem och genuskontrakt. Målet med strategierna var hur folkskollärarin-

norna skulle kunna förändra den bristande jämställdheten inom yrket och samhället. Med 

det skulle de uppnå ett större inflytande i samhället. De kvinnliga folkskollärarnas argument 

fokuserade på att belysa orättvisorna och den bristande jämställdheten och var därav ett 

försök att avskaffa och utjämna genuskontraktet. Detta gjordes genom att försöka förändra 

föreställningarna av hur kvinnan och det ”kvinnliga” definierades. Föreställningen av kvin-

nan ansågs vara negativ. Orsaken till varför det kvinnliga könet klassificerades som något 

negativt var att mannen och det ”manliga” var normen i samhället och utgjorde det normala 

som samhällets föreställningar var uppbyggt på.139 Till skillnad från folkskollärarinnorna 

ville folkskollärarna förstärka genuskontraktet, vilket definierade mannen som det positiva 

och överordnade könet. Männen försökte reproducera, behålla och stärka ett oförändrat ge-

nuskontrakt genom att både bevara och öka skillnaden mellan kvinnligt och manligt. I prak-

tiken gjordes detta genom att etablera olika hinder för kvinnorna i samhället. Dessa hinder 

utgörs exempelvis av argumenten mot likalöneprincipen, ifrågasättandet av kvinnans dug-

lighet och den gifta kvinnans rätt till arbete, samt förstärkningen av könsrollerna i uppfost-

ran av barnen.  

                                                             

139Christina Ericsson, red., Genus i historisk forskning, Hirdman Yvonne, Genussystemet – reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning, Lund: Studentlitteratur, 1993, s.149.  



 

 

 

3.2 Lika lön efter arbete 

Kampen för lika lön för manliga och kvinnliga folkskollärare var också en kamp för ett mer 

jämställt samhälle för kvinnorna, eftersom samma lön skulle resultera i att kvinnorna inte 

låg flera steg bakom männen i samhället utan fick samma förutsättningar för att leva ett 

mera fritt liv.  

Argumenten för att införa en likalöneprincip, som Lärarinneförbundet diskuterade i tid-

ningarna, grundade sig i att kvinnorna och männen hade samma utbildning, tjänstgöring och 

tjänsteansvar och därför borde inte placerars i en lägre lönegrad. Det fanns ingen skillnad 

på läraren och lärarinnans arbete, trots att det var en stor argumentation från folkskollärarnas 

perspektiv. Genom att kvinnorna placerades in i lägre lönegrader än männen kränktes jäm-

ställdheten mellan könen. En lagstiftning av likalöneprincipen skulle införas, vilket  i sin 

tur skulle skapa tillträde till de högre positionerna i samhället för folkskollärarinnorna. In-

förandet av likalöneprincipen skulle resultera i att isärhållandet mellan könsföreställning-

arna skulle minska och därmed skapa en större jämställdhet mellan yrkesgrupperna och kö-

nen. Angående kritiken av folkskollärarinnornas kapacitet och förmåga inom yrkeslivet 

grundade det sig i den traditionella uppfattningen om att männen var bättre än kvinnorna 

avseende fysisk och psykisk styrka. Dessa argument användes när folkskollärarna skulle 

placeras in i högre lönegrader med motiveringen att det manliga lärarjobbet var mer påfres-

tande än lärarinnornas.  

Studiens resultat visar att de argument som det manliga folkskollärarförbundet använde sig 

av och som återkom inom ett flertal av jämställdhetsfrågorna, var att lärarinnorna inte an-

sågs vara lika kapabla som de manliga lärarna. Genom att påpeka fel och misslyckanden i 

kvinnornas förmåga och skylla på hennes könsegenskaper visar en tydlig koppling till Hird-

mans teori om att männen ansåg sig var överlägsen kvinnan. I frågan om disciplinen och 

anställningsgraden inom B1-skolan användes samma argument som vid pensionsfrågan. Ef-

tersom kvinnorna ansågs svagare än männen skulle inte lärarinnorna klara av det krävande 

arbetet att undervisa i högre klasser. Det passar väl in med Sparrlöfs resonemang om män-

nens symboliska kapital som var det manliga könets egenskaper och förmågor, vilket gjorde 

männen mer lämpliga för läraryrket. Lärarna använde sig av yrkeskapitalet för att nedvär-

dera lärarinnorna och klassificera dem som olämpliga för läraryrket. Detta kom att påverka 

männens argument till varför folkskollärarinnorna inte skulle ha samma pensionsålder som 

folkskollärarna då de av åldersskäl tappade sin förmåga att utföra arbetet på ett tillfredstäl-

lande sätt.  



 

 

 

Majoriteten av artiklarna som Lärarinneförbundet publicerade behandlade likalöneprinci-

pen och betonade familjeförsörjaren plikt att ta hand om familjen. Männens argument av 

familjeförsörjningen förstärkte de manliga föreställningarna. Sparrlöf betonade detta i sin 

undersökning. Folkskollärarna ansåg att de hade medfödda egenskaper som gjorde det själv-

klart för männen att vara familjeförsörjare. Mannens föreställning av ”manlighet” var skyl-

digheten att beskydda och försörja familjen. Kvinnans plats enligt mannen skulle vara i 

hemmet där hon fokuserade på att bygga ett tryggt hem och fostra barnen. Dessa argument 

grundade sig i en socialdarwinistisk föreställning om könen, där det var stort fokus på de 

medfödda egenskaperna. Sparrlöf skrev att även folkskollärarinnorna använde sig av det 

socialdarwinistiska argumentet, då de ansåg att genom sina medfödda egenskaper skulle 

kunna fostra barnen bättre än männen. Att både männen och kvinnorna använde sig av de 

argumenten visar på att de förstärkte de fastställda könsstrukturerna i samhället.  

Männen hade alltid försörjt kvinnan och familjen. Genom att tillåta kvinnorna att försörja 

mannen ansågs det som en kränkning mot ”manligheten”. Det skulle även betyda att isär-

hållningen mellan männen och kvinnorna skulle minska, vilket i sin tur skulle göra att män-

nen tappade sin hierarkiska ställning. Genom att neka kvinnorna till högre positioner inom 

yrket visade att folkskollärarna inte var villiga att tillåta kvinnorna att arbeta inom en högre 

avlönad anställning. Männen blev rädda för att bli utkonkurrerade. Studiens undersökning 

har kommit fram till att folkskollärarnas största rädsla var att tappa sin etablerade position 

i samhället. De visste själva hur orättvist de hade behandlat folkskollärarinnorna, genom att 

placera in folkskollärarinnorna flera lönegrader lägre än de själva.   

Folkskollärarna stängde ute folkskollärarinnorna från yrket, eftersom de ansåg att lärarin-

norna inte besatt tillräckliga kunskaper för att vara jämställd med den manliga läraren. Detta 

definierar Florin som ”social closure” då en grupp som har en högre position i samhället 

nekars inträde till gemenskapen för en annan grupp. Denna strategi som Florin identifierade 

30 år tidigare fanns kvar under 1930-talet. ”Social closure” kunde ha olika orsaker till varför 

den användes. Ett exempel som Florin använder är att folkskollärarna använde konkurren-

sargumentet för att exkludera folkskollärarinnorna.  

3.3 Gifta lärarinnors rätt till arbete 

Argumenten som Lärarinneförbundet lyfte fram angående gifta kvinnors rätt till arbete 

grundade sig i strategin att kvinnorna skulle inneha samma medborgerliga rättigheter som 

männen, att få arbeta och bestämma över sitt eget liv. Den gifta kvinnans medborgerliga 



 

 

 

rättigheter var inte lika fastställt i samhället som de ogifta kvinnornas. En gift kvinnas po-

sition ansågs vara i hemmet. Detta var en produkt av det patriarkala systemet som definie-

rade den gifta kvinnan endast som en moder och reproduktionsmaskin. Den hierarkiska ord-

ningen som fanns mellan den gifta och ogifta kvinnan, som hade samma utbildningsbak-

grund, var ett resultat av genussystemets förtyck. Detta visades genom att kvinnorna under 

en lång tid hade varit underordnade männen och därmed fanns möjligheten att kvinnorna 

rättade sig efter könsordningen och började att kritisera varandra istället för att motverka 

männens överordnade hierarki. Andra kvinnor inom och utom förbundet ansåg att nu när 

kvinnorna fått allmän rösträtt och behörighet inom samhället behövdes det inte mer rättig-

heter. Den inställningen synliggörs genom att det inte bara var män som var emot att gifta 

kvinnor skulle få arbeta, utan det var även ett argument som de ogifta och arbetslösa folk-

skollärarinnorna använde sig av. Argumentationen rörande de gifta kvinnornas medborger-

liga rätt var både kränkande och osolidarisk enlig Lärarinneförbundet. De gifta folkskollä-

rarinnorna argumenterade att om rättigheterna skulle fråntas en grupp i samhället skulle det 

vara enkelt för männen att göra det igen mot en annan grupp av kvinnor. Folkskollärarin-

norna visade ett överseende med de kvinnorna som inte var engagerade inom jämställdhets-

kampen och att kvinnorna som inte var med kunde se objektivt på en icke jämställd situat-

ion. Det grundade sig i att deras föreställningar var ett resultat och en produkt av det patri-

arkala samhället och genussystemet.   

Folkskollärarförbundet beskyllde de gifta folkskollärarinnorna för den stora arbetslösheten 

som präglade samhället och ansåg att de var själviska genom att fortsätta jobba trots att de 

hade en man som kunde försörja dem. Folkskollärarinnorna ansåg dock att de gifta lärarin-

norna inte skulle lösa den stora arbetslösheten, eftersom de skapade ett behov för hembiträ-

den. Genom att den gifta kvinnan kunde arbeta så anställde familjerna ofta hembiträden att 

ta hand om hemmet. Detta grundades, som nämnt ovan, i rädslan och oron att männen skulle 

själva bli arbetslösa. Fruktan över att tappa sin prestigefulla ställning i samhället var större 

än viljan att införa ett mer jämställt yrkesliv. Folkskollärarna beskyllde även lärarinnorna 

för att de orsakat en minskning av läraryrkets status då ett större antal kvinnor hade tagit sig 

in på arbetsmarknaden. Eftersom det kvinnliga sågs som en negativ egenskap i förhållande 

till det manliga skulle en feminisering av yrket medföra att det tappade status. Sparrlöf dis-

kuterade begreppet ”vi och dem” som användes för att framhäva de manliga lärarnas kapa-

citet och syftade på deras styrka och kompentens. Folkskollärarna skulle försvara ”vi:et” då 

de ansågs sig vara hotade av folkskollärarinnorna, ”dem”. Genom att de manliga lärarna såg 

lärarinnorna både som ett svagare kön men också som ett hot visade att männen var oroliga 



 

 

 

att kvinnorna skulle ersätta och ta över deras överlägsna position och därmed skulle männen 

tappa många rättigheter, som han hade tillgång till i samhället. Bland de män som var emot 

att de gifta kvinnorna skulle få arbete inkluderades riksdagsmän, som la fram motioner. 

Dessa män var en grupp av de olika manligheterna som Frangeurs benämner i hennes studie 

om gifta kvinnors rätt till arbete. Deras huvudargument var att det inte var rättvist att en 

familj skulle inneha dubbellön när det var en sådan stor arbetslöshet i Sverige under 1930-

talet. Orättvisan som männen kände över dubbellönen visar en grundläggande rädsla vilken 

grundades i att männens överlägsna position hotades och därmed det också det etablerade 

genuskontraktet mellan könen.   

3.4 Jämställdhetskampen i andra frågor 

Lärarinneförbundet betonade vikten av att folkskollärarinnorna skulle engagera sig inom 

förbundet och samla sig kollektivt. Argumenten om att folkskollärarinnorna skulle organi-

sera sig var att kvinnorna därmed skulle kunna nå högre poster i samhället och inom politi-

ken. Genom att de högre posterna blev mer jämställda mellan män och kvinnor skulle det 

resultera i att kvinnorna skulle få ett större inflytande inom samhället. Det skulle i sin tur 

medföra större möjligheter för folkskollärarinnorna att påverka frågor som rörde yrkes- och 

privatlivet. Till följd av detta skulle de samtidigt kunna förändra genussystemet och genus-

kontraktet, kan tolkas som en strategi från folkskollärarinnorna att försöka bryta det icke 

jämställda samhället. Elgqvist-Saltzman styrker strategin med hennes forskning då hon 

kommer fram till att en organisering av folkskollärarinnorna skulle innebära ett hot mot 

männen. En ytterligare strategi var folkskollärarinnornas kollektiva organisering där en 

större samling av kvinnor skulle innebära ett starkare motstånd mot de hinder och aktioner 

som folkskollärarna försökte införa. Perssons understryker detta och skriver att genom en 

ökad kollektivisering skulle folkskollärarinnorna bli mer medvetna om de patriarkala struk-

turerna och således mer benägna att förändra sin situation. Det hade uppstått meningsskilj-

aktigheter även mellan folkskollärarinnorna. Vissa av kvinnorna ansåg att kvinnokampen 

hade gått för lång och inte ville öppna upp till en konflikt mellan förbunden genom att or-

ganisera sig. Dessa åsikter var också en konsekvens av det genussystem som Hirdman näm-

ner, men också visar på Carlsson Wetterbergs teorikritik. Carlsson Wetterberg betonade att 

det fanns fler hierarkier i samhället än den mellan män och kvinnor. En tydlig hierarki var 

den mellan kvinnorna, vilket påverkade frågorna för ett mer jämställt samhälle. Det påver-

kade således att fokus fick läggas på att ena sin egna grupp istället för att kämpa mot de som 

förtryckte och underminerade kvinnorna.  



 

 

 

Det strukturella mönstret som många av artiklarna i Lärarinneförbundets tidskrift belyste 

var det patriarkala systemet. Systemet placerade kvinnorna underordnad mannen, vilket 

präglade kvinnans liv genom flera generationer. Detta system uppenbarades genom argu-

menten för olika uppfostran av flickor och pojkar inom folkskolan och hemmet. Den icke 

jämställda uppfostran etablerade och utvecklade ett starkt isärhållande av könen. Flickan 

fick ofta höra att hon inte var värd lika mycket som pojken och hon blev tidigt lärd att hennes 

roll var inom hemmet. Genom att tidigt fastställa de vuxnas könsroller på barnen resulterade 

det i att genuskontraktet upprepades genom flera generationer. Det bidrog även till att unga 

flickor utvecklade mindervärdighetskänslor gentemot männen och samhället. Mindervär-

dighetskänslorna var en produkt av männens försök att hindra kvinnan från att bli jämställd 

med mannen. Genom att kvinnorna inte kände sig värdefulla och skämdes över sitt kön var 

det svårt att försvara sig mot männen.  

Folkskollärarinnorna försökte förändra dessa känslor hos kvinnorna. Förebyggandet och 

lösningen av problemet skulle vara en mer jämställd uppfostran. Den mer jämställda upp-

fostran mellan barnen förespråkade att flickorna skulle kunna hävda sig mot pojkarna och 

att pojkarna skulle få möjligheten att arbeta inom hemmet. Detta skulle minska könsklyf-

torna mellan barnen då pojkarna fick lära sig att respektera hemmet och därmed inte ned-

värdera det. Genom att flickorna fick höra att de var lika bra som pojkarna skulle det resul-

tera i att de inte bara skulle se hemmet som deras livsuppgift, utan kunna se en möjlighet att 

få ett liv utanför hemmet med en självförsörjande karriär. På så sätt skulle stigmatiseringen 

av arbetena minska. Detta var ett ytterligare försök bryta genuskontraktet och etablera ett 

mer jämställt samhälle från grunden.  

Under studiens undersökningsperiod kan olika strategier som Lärarinneförbundet använde 

urskiljas. De övergripande strategierna som folksolkskollärarinnorna arbetade för var fram-

förallt att uppnå ett mer jämställt samhälle för alla kvinnor och män i samhället, vilket skulle 

ske genom att införa lika lön för samma jobb. Genom aktioner som likalöneprincipen skulle 

det patriarkala samhällssystemet minska. De två logikerna som Hirdman beskriver, isärhåll-

ningen och hierarkin, skulle avvecklas och män och kvinnor skulle bli mer jämställda inom 

alla avseenden.  

De övergripande strategier som de manliga folkskollärarna använde sig av var behålla sin 

egen maktstruktur och maktställning gentemot de kvinnliga kollegorna. Detta gjordes ge-

nom att vidmakthålla de ledande positionerna inom skolväsendet och styra lärarinnorna mot 

lägre lönepositioner och löner. Folkskollärarna ansåg att folkskollärarinnorna var ett hot 

mot deras position och ställning. De ville att isärhållningen mellan könen skulle vara stor 



 

 

 

eftersom det resulterade i att kvinnorna hade det svårare att konkurrera med dem om den 

högre hierarkin. Denna strategi fungerade en längre tid men i och med att likalöneprincipen 

lagstiftades år 1937 började lönesituationen att utjämnas och kvinnornas ställning i sam-

hället förbättras. Dock var det, och fortfarande är det, en lång väg kvar tills män och kvinnor 

ses som fullständigt jämställda. Genom att patriarkatet har varit så starkt etablerat inom 

samhällets strukturer, under en lång tid, har det varit svår att förändra och avveckla det. 

Kampen för total jämställdhet mellan könen har fortsatt och fortsätter än idag och även 

imorgon.  



 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att synliggöra kampen för jämställda yrkesvillkor som folkskol-

lärarinnorna förde under 1930-talet. Detta genomfördes genom att analysera vilka argument 

som folkskollärarinnorna använde sig av och publicerade i deras förbundstidning Lärarin-

neförbundet. Analysen har även undersökt hur folkskollärarinnorna argumenterade. Kvin-

nornas kamp för jämställdhet har berörts av en omfattande forskning och ett flertal studier 

har behandlat folkskollärarinnornas kamp i relation till folkskollärarna. Studien har använt 

flera av dessa som grund till diskussionen och analysen av argumenten. Den kritiska dis-

kursanalysen har använts för att belysa de diskurser som identifierats inom lärarinneförbun-

dets tidskrift, för att förespråka och argumentera för ett mer jämställt yrkesliv. Resultatet 

har sedan analyserats utifrån Hirdmans teori om genussystemet och genuskontraktet för att 

åskådliggöra de djupt rotade patriarkala strukturerna, som underordnade kvinnorna.  

De övervägande och väsentliga frågorna som har framkommit ur studiens empiri, och som 

grundades i kampen som folkskollärarinnorna förde för ett mer jämställt samhälle, var frå-

gorna om gift kvinnas rätt till arbete, likalönefrågan och pensionen. Ytterligare frågor som 

diskuterades var kvinnornas engagemang inom förbundet, undervisningen och uppfostran 

av barn och elever. Inom dessa frågor framtogs argument som berörde kampen för ett mer 

jämställt samhälle mellan folkskollärarna och folkskollärarinnorna, men också kvinnor 

emellan.   

Resultatet av empirin visade på att både de manliga och kvinnliga folkskollärarna använde 

sig av olika argument som grundades i deras strategier. Folkskollärarnas strategi var att 

försvara och behålla sin position i samhället och använde sig av argument som förminskade 

folkskollärarinnornas fysiska och psykiska förmåga. Folkskollärarinnornas strategi var att 

bryta de patriarkala strukturerna i samhället, som det hade varit förtryckta av i århundran-

den. Detta uppmärksammades genom argument som att kvinnorna och män inte var olika 

och att de utförde samma arbete, vilket innebar samma arbetsbörda och skulle resultera i 

lika lön. Genom analysen av de olika argumenten illustrerades det tydligt att folkskollärarna 

argumenterade för att behålla genussystemet och folkskollärarinnorna argumenterade för att 

bryta genuskontraktet.  
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