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Förord 

Denna bok i elektronisk form är författad av ekon dr Arne Granholm. Arne 
kontaktade mig efter ett tips av min tidigare doktorand, fil dr Carl Jeding, som 
ansåg att Arne hade ett intressant manus som borde ges ut i bokform. Efter 
intressanta och givande samtal utvecklades manuskriptet på ett övertygande 
sätt. Arne Granholm disputerade i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 
och har sedan bland annat arbetat vid Näringsdepartementet. Efter sin 
pensionering har dr Granholm arbetat med detta manus, som nu föreligger i 
digitalt format. Genom sitt historiska intresse och ett långvarigt 
forskningsarbete så har han bidragit både till ekonomisk historia liksom till 
professionsforskningen. Min förhoppning är att detta ska tjäna som en 
grunddokumentation inom professionsforskningen, särskilt mot bakgrund av 
den professionsforskning som bedrivs vid institutionen i Umeå. 

Då detta initiativ ägde rum i slutskedet på min tid vid Umeå universitet och 
början på min tjänst vid Uppsala universitet, så har professor Lena Andersson-
Skog, Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet 
varit vänlig nog att ge ut denna skrift i elektronisk form, vilket jag är mycket 
tacksam för. Ett stort tack riktas till fil dr Ulf Sandqvist vid Umeå universitet för 
grafisk utformning av manuskriptet. 

 
 
 

Professor Jan Ottosson, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, tidigare adjungerad 
professor vid Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet. 
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Författarens förord 

Min vän sedan många år, konstvetaren och professorn Thomas Hall föreslog, 
när jag gick i pension 2007, att jag skulle skriva den svenska statsförvaltningens 
administrativa historia, åtminstone från 1800-talet och framåt, eftersom det 
fattades en sådan1. Jag insåg redan från början att en sådan bok inte borde 
inskränka sig till organisationsstrukturer, eftersom jag, som flerårig 
managementkonsult, länge tyckt att det var ett alltför abstrakt och 
övergripande synsätt, som ofta kom för långt bort från de mer konkreta och 
produktions- och styrningsfrågorna. Vad som lockade var att komma så nära 
den faktiska produktionen som möjligt. Jag hade exempelvis frågat mig hur det 
gick till, rent praktiskt, när indelningsverket som avlöningsmetod avvecklades 
och ersattes med våra dagars system. 

När jag började få ihop textutkast använde jag gamla och nya kontakter för 
att få synpunkter eftersom jag inte ingår i någon vetenskaplig institution. 
Viktiga impulser och insikter har jag fått bl.a. från Thomas Hall, Thorsten 
Nybom, Cathrine Mellander, Lars-Olof Skoglund2, Bertil Sjöfors, Lars Dahlberg, 
Richard Murray, Göran Rodin, Carl Jeding, Edgar Borgenhammar och två 
intervjuade läkare. Jag tackar er alla. Jag har vistats på Riksarkivet och 
Riksdagsbiblioteket under långa perioder och blivit väl behandlad av hjälpsam 
och kompetent personal. 

Helt avgörande för bokens senare tillkomsthistoria var professor Jan 
Ottosson vid Uppsala universitet, tidigare Umeå universitet. Han gav idén till 
inriktningen på professionsforskning och till en strukturering av 
inkomstformerna yrkesvis, för att bl.a. underlätta jämförelser mellan 
yrkesgrupperna. Därmed fick jag också tillgång till en teoretisk apparat som 
möjliggjorde ordnandet av mitt stora empiriska material. Jag är mycket tacksam 
för hans stora intresse och för hans många nyttiga synpunkter under 
redigeringen. Han inspirerade mig bl.a. till att inkludera både officerare och 
läkare i exempelsamlingen. Publiceringen är hans förtjänst – han initierade en 
lämplig publiceringsform och har, tillsammans med fil dr Ulf Sandqvist, Umeå, 
lagt ner stort arbete på formateringen. Historikern fil dr Maria Cavallin Aijmer 
vid The Quality of Government Institute i Göteborg har i manuskriptets 
slutskede givit värdefulla synpunkter. Jag har börjat förstå i hur hög grad 
humanistiskt inriktad samhällsforskning skiljer sig från mina tidigare 
forskarerfarenheter som matematisk modellbyggare. 

En boks framväxt, inte minst i detta fall, drar med sig familjen och den 
närmaste vänkretsen i projektets olika upp- och nedgångar, en process som för 
författarens omgivning framstår som alltmer gåtfull och, framförallt, ändlös. 
Tack för stort tålamod och konstruktiva synpunkter! Dottern Annika, bosatt i 

                                                 
1 Precis när mitt arbete startade, kom Asker (2007). Den ligger nära hur en organisationsin-
riktad historia kan se ut, även om 1800-och 1900-talsdelarna är knapphändiga. 
2 Jag har dock inte helt följt Lars-Olof Skoglunds råd när det gäller stavningen. För att under-
lätta eventuell sökning har jag i källhänvisningarna till ärendedokument från bl.a. Riksarki-
vets konseljdatabas bibehållit huvuddelen av den ursprungliga stavningen 
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San Francisco, gav mig T E Ricks ”The Generals” (2012) som plötsligt gav mig 
idén till nästa bok. 

 
Stockholm i november 2013, Arne Granholm 
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1 Inledning 

1800-talets statliga professioner, länsmän, präster, officerare, domare, 
professorer, läkare och lärare arbetade självständigt, ibland självrådigt. 
Indelningsverkets, prästprivilegiernas och avgiftsfinansierad förvaltning 
krävde tjänstemän som var beredda till kvalificerad yrkesutövning samtidigt 
som de kraftfullt drev in sin lön, ofta i konflikt med motspänstiga betalare. De 
var energiska privatekonomer och jordbrukare, lösen- och provisionsbevakare i 
domstol och lokalförvaltning. De var i hög grad hänvisade till sin egen energi 
och lokala förankring. 

Med profession menar jag ett kvalificerat yrke som bygger på kunskap och 
som kräver ett stort mått av personlig självständighet. Professionerna var i 
Sverige ofta statliga, med en hög grad av synlighet i lokalsamhället. En svensk 
professionsforskare har sammanfattat den svenska utvecklingen på följande 
sätt: I slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal var de professionella del av en 
traditionell och homogen statusgrupp, som i takt med industrisamhällets 
framväxt delades upp och ersattes med en mängd specialiserade professioner; 
så småningom upphörde successivt professionernas särställning.3 

Den särställning som visade sig särskilt intressant att utforska var skillnaden 
gentemot de ordinarie centralbyråkraterna, som redan för ett par sekler sedan i 
stor utsträckning hade anslagsfinansierade penninglöner. En tredje grupp som 
först på 1900-talet fick någorlunda ordnade inkomstförhållanden var de icke 
ordinarie, kanske bortemot hälften av alla statsanställda. Utjämningen mellan 
dessa grupper avslutades i stort bara för ett par decennier sedan efter en 
process som förberetts och pågått ända sedan början av 1800-talet. Och 
fortfarande ser vi spår efter de gamla skillnaderna. Det är denna långa 
utveckling som är mitt ämne. 

Mellan 1940 och 2000 försvann de sista resterna av de gamla professionella 
administrationsformerna: under 1940-talet betalades de sista tiondena till 
prästerskapet liksom de s.k. sportlerna från allmänheten till häradshövdingar 
och häradsskrivare och deras privatanställda biträden. 1970 miste 
lasarettsläkare sin rätt till privatmottagning på sjukhusen. Det exklusivt 
manliga privilegiet att vara en ordinarie ledande tjänsteman i statens tjänst 
upphörde successivt under 1900-talet. En av de förmåner som överlevde längst 
är de ordinarie tjänsterna, som bara domarna fick behålla. Och lärarnas 
förtroendetid är en sen kvarleva från den traditionella professionalismens 
glanstid. 

Här ställs två utvecklingsförklaringar mot varandra. Den ena är historien om 
moderniseringen av 1800-talets förvaltning enligt byråkratisociologen Max 
Webers berömda analys. Alltmer av systematik och enhetlighet infördes över 
tiden i 1800- och 1900-talets löne- och anställningsformer. Den andra är 
professionshistoria och handlar om 1800-talets lokala, manliga, självständiga 
experter. Professionerna i staten har med moderniseringen och en ibland 
hårdhänt, ibland mycket långsam, omstrukturering förlorat mycket av sin 

                                                 
3 Hellberg (1997), ss. 26-28. 
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gamla, individuella självständighet, på gott och ont. Provinsialläkarna, 
prästerna och lärarna, har under 1900-talets andra hälft skilts från staten. 

Löne- och anställningsformer kan synas som en teknisk förvaltningsfråga 
men kan ibland få en samhällelig nyckelroll. Det statiska tjänstesystemet 
skapade ett nollsummespel i kampen om statstjänst – att ge kvinnor lika rätt till 
offentliga tjänster innebar att männens tillträde till samma tjänster minskade i 
samma grad, vilket skärpte deras motstånd. Tjänstesystemet kan därmed ha 
försvårat och försenat jämställdhetsreformen. Ett annat exempel är att de 
traditionellt mycket stora inkomstskillnaderna mellan de äldre etablerade, 
ordinarie yrkesmännen och de yngre icke-ordinarie var en dynamisk kraft 
bakom den fackliga akademikerrörelsen från 1930-talet och framåt. Detta 
bidrog i sin tur sannolikt bidrog till oroligheterna på arbetsmarknaden sedan 
statstjänstemännens fick konflikträtt 1965. 

De gamla professionerna och deras autonomi är nu i stora delar historia. De 
var i sin ursprungliga form typiska för 1800-talet. Lämnar de ett tomrum efter 
sig? Vad kommer i stället? Detta diskuteras i ett avslutande kapitel. 
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2. Forskningsläget 

Hur forskningslitteraturen behandlat den svenska statsförvaltningens löne- och 
anställningsformer för sina anställda under de två senaste seklerna, visas i detta 
kapitel. 

2.1 Professionsteori 

Vad är en profession? 
Mycket av professionsltteraturen handlar om hur denna grupp skall definieras. 
Nedan listas några av de vanligaste kriterierna. 
 
Tabell 1. Exempel på kriterier på profession 

 Parsons 

19544 

Wilenski 

19645 

Sarfat

ti Larson 

19776 

Kocka 

19907 

Freid-

son 

19948 

Bolin 

20089 

Liff 

2011
10 

Etikkod, värderingar, generella 

principer 

x x x x  x x 

kunskap, kompetens, expertis, 

skicklighet, specialisering, 

utbildning 

x x x x x x  

officiellt erkännande, 

”credentials”, diplom, 

examensprov 

 x x x x 

 

  

monopolkrav, dominans, 

kontroll 

   x  x x 

kollegial kontroll   x x x   

heltid  x  x x   

egen yrkesorganisation, 

kåranda 

 x x   x  

arbetsautonomi, diskretionär 

makt 

  x    x 

icke manuellt yrke    x    

neutralitet x       

 
Urvalet av författare ovan är ganska godtyckligt och jag har inte kunnat ta med 
alla omnämnda kriterier. Freidson anser att ”scholarship concerned with the 
professions, is in an intellectual shambles”, dvs. slakthus – tabellen illustrerar 
onekligen svårigheten att skapa enkla avgränsningar och systematik. De 

                                                 
4 Parsons (1951). 
5 Wilenski (1964), ss. 137-58. 
6 Sarfatti Larson (1977), ss. 208. 
7 Burrage–Jarauch–Siegrist (1990), ss. 205 (definitionen utarbetad av J Kocka). 
8 Freidson (1994), s. 62; citatet under tabellen på s. 149. 
9 Bolin (2008),s. 35. 
10 Liff (2011), s. 18. 
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vanligaste kriterierna i tabellen är kravet på gemensamma värderingar, 
skicklighet och ”credentials” (diplom). Från åren kring 1970 blev analysen mer 
kritisk, bl.a. utifrån en weberinspirerad monopol- och utestängningsteori11, som 
betonade professionernas tendens att eftersträva monopol, kontroll och olika 
slag av barriärer mot rekrytering12. Man kan observera i tabellen att makt- och 
autonomiaspekter återfinns under olika formuleringar. Att makten fortfarande 
är en aktuell fråga visas av Liffs studie från 2011, som behandlar motsättningar 
mellan administrativ styrning och den professionella autonomin särskilt hos 
läkarna. 

Vilka yrken är typiska professioner? De traditionella professionerna, vilkas 
företrädare fanns redan vid medeltidens universitet, arbetade inom teologi, 
juridik, medicin13; även militärer14 inkluderas ofta. Sarfatti Larson kallar 
medicin, juridik, teologi och arkitektur för de första etablerade professionella 
områdena medan läkare och advokater av samma författare pekas ut som de 
första moderna professionerna15. Särskilt läkarprofessionen har studerats i en 
”oproportionerlig” mängd studier enligt Freidson16. Ofta skiljer man på 
traditionella professioner, av det slag som uppräknats ovan, och moderna 
professioner, av vilka det finns en stor och växande mängd, delvis i form av 
uppdelningar av de gamla professionerna17. 

Den vacklande bedömningen av vad som är typiska professioner beror bl.a. 
på den anglosaxiska tendensen att fokusera på de s.k. fria professionerna. 
Advokater och läkare började få stor betydelse redan på 1800-talets 
tjänstemarknader i USA och England. De professionella var makthavare vid 
sidan om staten. Men även den anglosaxiska litteraturen ägnar sig åt analyser 
av professioner som i växande utsträckning blev anställda inom privata eller 
offentliga organisationer; t.ex. Scarlatti Larson (1977)18 och Freidson (1994)19 är 
två författare som beskriver professionalismen och byråkratin som samtidigt 
verkande krafter inom organisationer, ibland i samverkan, ibland i ett mer 
spänningsfyllt förhållande. 

I den kontinentala europeiska diskussionen är utgångspunkten snarast den 
motsatta. Här ser man professionaliseringen som ett under 1800-talets första 
hälft uppifrån använt instrument för ett centralt statsbyggande20. Tillträde till 
och villkor för professioner reglerades av staten. Utbildningen 
systematiserades. Samtidigt finns här ett spänningsfält – Fältholm beskriver en 

                                                 
11 Hellberg (1978), s. 28.  
12 Strömberg (1994) har skildrat de olika skolorna på ett klargörande sätt, ss. 9-35. 
13 Freidson (1994), s. 17. 
14 Bolin (2008), s. 33.  
15 Sarfatti Larson (1977), s. 236 resp. 211. Ett pregnant citat på s. 231: ”all professionals are 
priests; they interpret mysteries which affect the lives of those who do not understand”, 
hämtat från R Sennet and J Cobb: The hidden injuries of class. New York 1973. 
16 Freidson, sid. 5. 
17 Hellberg (1997), ss. 27-29. 
18 Scarlatti Larson (1977) t.ex. ss. 190-207. 
19 Freidson (1994) t.ex. ss. 64-65, 103-104. 
20 Siegrist (1990), s. 195. 
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avgörande skillnad mellan byråkrati och professionalism med att byråkratin är 
höggradigt reglerad medan professioner förknippas med autonomi21. 

Vad gäller särskilt professorernas tillhörighet till en profession, har det 
tydligen rått en viss osäkerhet bland forskarna – Hellberg menade 1978 att 
professorer som kollektiv inte hade några gemensamma professionella 
intressen22. Samma författare räknade dock i en studie 1991 definitivt lärare och 
forskare vid högskolorna till professionerna eftersom de ofta saknar fasta 
tjänster och ”arbetar tämligen fritt i förhållande till kollegor och den 
administrativa och politiska ledningen”.23 Freidson24 menar att de lärda och 
forskarna liknar idealmodellen av professioner. 

Medan diskussionen om vad som är en profession i övrigt inte uppvisar 
tydliga några svenska särdrag, skiljer jag nedan på internationell och svensk 
litteratur. 

Internationell litteratur 
”...income from collecting bribes, loot, tithes, rents, student fees etc” 

De professionellas inkomster och andra anställningsförhållanden behandlas 
mycket knapphändigt i litteraturen och utgör inte någon central del av teorin 
men tangeras hos en av de stora sociologiska förgrundsfigurerna under mitten 
på 1900-talet, Parsons. Han ansåg att den professionelles universalism, 
neutralitet och specifika kompetens gör det möjligt för klienten att acceptera 
hans funktion och legitimerar hans professionella auktoritet och privilegier, 
dvs. höga inkomster och annan särställning. Parsons typiska fria professioner 
var också ofta fria företagare verksamma i marknadsekonomin. Men trots detta 
gällde en särskild etik: ”Unlike the role of the businessman, …, it is collectivity-
oriented not self-oriented”. Parsons betecknar detta lite eufemistiskt som den 
professionelles typiskt kollektiva orientering. Detta har jag i diagrammet 
markerat som ”etik”, till skillnad från ekonomiskt privatintresse25. 
Professionerna drivs alltså enligt Parsons inte av egenintresse utan av ett 
serviceideal26. Bl.a. på denna punkt avviker en modernare professionsteori 
genom att starkare framhålla de professionella kårernas egenintresse av 
monopol och möjligheten att försörja sig på marknaden. 

När professionslitteraturen behandlar anställning och löner är det framförallt 
ensamföretagande eller anställning i större organisationer samt taxor som 
berörs27. Freidson påpekar att autonomi förnippad med skicklighet inte ska 
sammanblandas med den ekonomiska autonomi som den professionelle har i 

                                                 
21 Fälthom (1998) Part IV, paper D, s. 2. 
22 Hellberg (1978), s. 30. 
23 Hellberg (1991), s. 41. 
24 Freidson (1994), s. 177. 
25 Parsons (1951), ss. 67, 434. 
26 Se t.ex. Due–Madsen (1990), s. 361. 
27 Exempelvis S Larson (1977), ss. 169-176, 232-3, Freidson (1994) s. 135-7, 140. Ett annat ex-
empel på de fåtaliga resonemang om inkomster som jag hittat i litteraturen är 1800-talets  
tyska professorers intresse av stora studentgrupper för att få in höga lektionsavgifter, C E 
McClelland (1990). 
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egenskap av ensamföretagare28. Freidson talar om professionernas ”historic 
abuse; economic self-interest has seemed to overweigh service”29, en debatt som 
förmodligen varit starkare i länder med mer privata professionella monopol än 
i Sverige. Freidson gör även en kort historisk återblick på de fem traditionella 
professionerna inom medicin, juridik, krigsmakt, kyrka och universitet och 
konstaterar att tre av de fem professionerna aldrig var ensamföretagare men 
inte heller nödvändigtvis löneanställda: ”Instead they operated with the 
understanding that they could obtain an income from collecting bribes, loot, 
tithes, rents, student fees etc”.30 Detta korta men effektiva sammandrag av de 
traditionella statliga professionernas äldre inkomsthistoria visar att Sverige på 
denna punkt befann sig i ett gott internationellt sällskap. Professionsforskaren 
Murphy påpekar kort att obligatorisk pensionering kan strida mot 
professioners intressen31. Jag har i övrigt inte kunnat hitta någon diskussion av 
pensionens samband med profession och professionalisering i forsknings-
litteraturen. 

Sammanfattningsvis anses valet av löne-, företags- och anställningsform inte 
vara ett avgörande kriterium på om ett yrke kan bedömas som professionellt 
eller inte, men dessa former anses ändå ha ett betydande inflytande på den 
professionelles yrkesutövning och ställning. Särskilt starkt verkar sambandet 
vara mellan inkomst- och anställningsform och den professionelles autonomi. 

Byråkratisering och deprofessionalisering 
Skillnaden mellan professioner och byråkratier är ett vanligt tema i 
professionslitteraturen. Freidson32 påpekar t.ex. att professionernas sätt att 
organisera arbetet skiljer sig från den weberianska byråkratins hierarki; 
professionerna utgår från kunskap och därmed förlorar organisationens 
ledning mycket av sin kontrollerande och koordinerande auktoritet – det 
existerar en administrativ struktur även i professionella organisationer men den 
begränsas i stort till auktoritet över stödfunktioner inom ekonomi, räkenskaper 
och underhåll. 

I och med de industrialiserade ländernas utveckling till välfärdsstater, har 
professionerna överallt i allt högre grad blivit anställda inom myndigheter, 
företag och organisationer. Detta gällde redan tidigt under 1900-talet även i de 
anglosaxiska länderna. Eller som T H Marshall uttryckte det 1939: ”The 
professions are being socialized and the social and public services are being 
professionalized” 33. Freidson (1994)34 konstaterar dock att det saknas ”fully 
articulated formal theories that adress this issue”, dvs effekten av att de 
professionella integreras i byråkratier och förlorar delar av sin professionella 
autonomi. Orsaker som nämns är professionernas försvagning med det 
minskade kunskapsmonopolet på grund av samhällsutvecklingen, de 

                                                 
28 Freidson (1994), s. 73. 
29 Freidson (1994), s. 165. 
30 Ibid. s. 136. 
31 Murphy (1988), s. 250. 
32 Freidson (1994), s. 64-65. 
33 Sarfatti Larson (1977), s. 187, som hänvisar till H Marshall: Class, Citizenship. 1939, s. 172.  
34 Freidson (1994), ss. 130-2, 208.  



 

19 
 

professionellas minskade anseende för altruism och de professionellas 
minskade utrymme för egenkontroll. Freidson pekar vidare på de 
överlappningar som finns mellan begreppen deprofessionalisering och 
proletarisering, det senare en marxistisk tankegång som fortfarande används i 
professionsteoretiska sammanhang. Freidson själv tar inte dessa farhågor på så 
stort allvar eftersom ”the perceived nature of professional tasks imposes 
practical political barriers to a continuous movement toward proletarianization 
or deprofessionalization…”. Han menar att ”…managers have had little choice 
but to expect thoses tasks to be performed on a discretionary basis and to give 
professionals the leeway that descretion requires”. 

Krigsjournalisten och forskaren T E Ricks har granskat den amerikanska 
generalskårens anställningsvillkor, nämligen sannolikheten att de fråntas 
befälet under uppdrag i fält. 35 Det var mycket vanligare under andra 
världskriget att bristande framgång ledde till förflyttning än under senare krig. 
Ricks kopplar detta till en ökande byråkratisering av krigsmakten och ett 
försvagande av generalernas personliga ansvar, dvs en fortgående förändring 
av förhållandet mellan generalerna och deras uppdragsgivare, politikerna. 
Befälhavarens minskande autonomi leder paradoxalt nog till ökad trygghet i 
befattningen. 

Begreppet byråkratisering finns ofta med i diskussionen av 
professionsrollens utveckling, dock utan att det närmare preciseras vari 
byråkratiseringen består. 

Den nya professionalismen 
Brint beskriver i ”In an age of experts” (1994)36 den explosiva tillväxten av 
professionell kunskap och expertis under 1900-talet och vad detta ledde till, 
nämligen uppsplittring av de gamla yrkena och tillkomsten av nya liksom till 
en kraftig ökning av antalet specialister. Till detta kom en utsuddning av 
gränsena mellan olika specialiteter inom och utom de gamla professionerna37. 
Denna nya professionalism, expertprofessionalismen, byggde på intellektuell 
utbildning, t.ex. i teknik, som ställdes till marknadskrafternas förfogande redan 
under slutet av 1910-talet (i USA). Experterna baserar sig på intellektuell 
utbildning men saknar den traditionella professionalismens koppling till en 
ideologisk bas och socialt förtroende för de professionella som autonoma 
individer. Så småningom förflyttades tyngdpunkten från traditionell 
professionalism som byggde på samhälleligt förtroende och en föreställning om 
gemensam etik och ideologi till en en expertprofessionalism; skillnaden verkar 
framförallt vara en allt mindre grad autonomi. De två olika föreställningarna 
lever kvar parallellt i vissa yrken, t.ex. bland läkare och professorer varav vissa 
arbetar i en skyddad marknad eller i nonprofitsektorn38. Från efterkrigstiden 
har vidare gränserna börjat suddas ut mellan professionerna: ”there have been 
a great many pressures leading toward the erosion of professional 

                                                 
35 Ricks (2012) 
36 Brint (1994) ss. 5-12. 
37 Ibid. s. 205. 
38 Ibid. s 15. 
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distinctiveness…”. 39 I Europa, menar Brint, har professionerna traditionellt 
kopplats till staten och statlig anställning har på senare minskat i status, medan 
de professionellas sociala förtroende sjunkit i USA; Europa och USA 
konvergerar nu vad gäller synen på professionella och experter40. 

Ett antal studier finns från senare tid som belyser de skärpta restriktionera 
för den nya professionalismen inom den offentliga sektorn, som ett resultat av 
en annan ny våg, nämligen ”the new public management”41. Denna 
kännetecknas av krav på ekonomisk effektivitet, ett marknadsmässigt tänkande 
i förvaltningen och en managerstyrning som kan hota de professionella yrkenas 
självbestämmande. 

Svensk litteratur 

Allmänt 
Från mitten av 1800-talet intensifierades universitetsutbildningen i olika yrken 
vilket kan användas som en startpunkt för de akademiska professionerna. De 
statliga professionerna är i Sverige, liksom i t.ex. Tyskland42, i hög grad knutna 
till staten, bl.a. de professionella kårer som Hasselberg och Kärnekulls studerat: 
officerare, poliser, diplomater, tullare, lantmätare och domare43. 

Strömberg44 särskiljer tre linjer i forskningen om professioner. Utöver de 
redan nämnda funktionsinriktade studierna som fokuserar på kriterier för 
professionalism och den senare nyweberianska, mer konflikt- och 
monopoliseringsintresserade forskningen, identifierar hon en tredje, modernare 
typ av studier som betonar de samhällelliga förutsättningarna för professioner 
och olika typer av professioner. 

Hellberg, som verkar företräda den tredje linjen, har sammanfattat 
professionernas ställning på följande sätt45. I slutet av 1800-talet och tidigt 1900-
tal var de professionella del av en traditionell och homogen statusgrupp, som i 
takt med industrisamhällets framväxt delades upp och ersattes med en mängd 
specialiserade professioner. Fortfarande under 1960- och 70-talen46 nådde denna 
traditionella professionalism som företeelse sin höjdpunkt i och med 
välfärdsstatens framväxt och dominerande ställning. I och med den 
marknadsanpassning som började ske från 1980-talet konkurrerades det 
professionella idealet ut och marknaden tog över. 

Hasselbergs och Kärnekulls analys av de stora statliga kårernas 
förhandlingsstyrka, officerarna, polisen, tullarna och diplomaterna från 1988-98 
är ett exempel på Strömbergs tredje linje47. De lyfter bl.a. fram fusionering som 

                                                 
39 Ibid. s. 123. 
40 Ibid. s. 176. 
41 T.ex. Leich m.fl. (2009), vol. 57, ss. 581-605 och Liff (2011).  
42 Kocka (1990), s. 71-72. 
43 Hasselberg – Kärnekull (2001), s. 11. 
44 Strömberg (1994), ss. 34-5.  
45 Hellberg (1997), ss. 26-28. 
46 Här hänvisar Hellberg (1997), s. 26, till Perkins bedömning på internationell nivå. 
47 Hasselberg–Kärnekull (2001), s. 120. 
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en professionell strategi i tullyrket48. Svenska Tulltjänstemannaförbundet, 
numera kallat Tull-Kust, bildades 1980 som en gemensam organisation för i 
huvudsak två tidigare kårer: bevakningspersonal49 och kammarskrivare. De 
senare hade från början ett professionellt övertag genom högre formell 
utbildning och status men bevakningspersonalen har bl.a. genom utbildning 
successivt höjt sin professionella status. 

Professionerna i förändring 
Även i den svenska litteraturen konstateras att den nya professionalismen lever 
under helt andra förutsättningar än de gamla professionerna och att även de 
gamla professionerna verkar ha försvagats. I inlägg från Torstendahl kan man 
följa hans tanketråd i dessa frågor över flera år. 1989 menade han50 att 
deprofessionaliseringsbegreppet, sett som ett socialt fenomen snarare än som 
utvecklingen av en specifik yrkesgrupp, givits föga uppmärksamhet annat än 
som empiriskt faktum. Han föreslår en ny professionsteoretisk inriktning mot 
kunskapsbaserade grupper i samhället. I en senare uppsats (2008)51 framförde 
han att de strategier som var användbara under 1900-talets första hälft inte kan 
användas nu; utvecklingen mot stora organisationer och utbildnings-
spridningen har gjort att kravet på professionell autonomi blivit allt svårare att 
uppfylla52. Men han tvekar inför ordet avprofessionalisering som beskrivning 
av dagens läge. Professionaliseringen är inte död som ideologi, menar han – 
alltför många grupper strävar efter att erkännas som professionella. Men 
ansträngningarna i denna riktning måste dock se annorlunda ut nu än när de 
traditionella professionerna hade sin höjdpunkt. 200953 betecknade han den 
traditionella professionalismen som något som konstruerats inifrån de 
professionella själva medan den nya typen av professionalism, ”the new 
professionalism”, är en konstruktion uppifrån, från managers och arbetsgivare. 

Även Svensson uppehåller sig vid olika typer av professioner54. De 
traditionella professionerna byggde förtroende på sådant som fanns utöver den 
kunskap och expertis, som erkänts i form av diplom och certifikat. Det 
handlade förr mindre om prestation och mer om ”appearances, manners and 
respectability related to paternalism, patriarchy and the proper class culture of 
gentlemen”. Detta får mindre relevans när ”professional work organizations are 
reorganized by marketization and managerialism and performance 
management are emphasized...”. Jag tolkar Svensson så att de gamla 
professionerna medförde ett helt organisatoriskt paket som nu upplöses under 
trycket av marknadskrafter och prestationskrav. 

                                                 
48 Ibid. ss. 62-64. 
49 Observera att tullens (och skogens) bevakningsersonal ingick bland de yrken som enligt 
1925 års behörighetslag under perioden fram till 1949 inte var tillgängliga för kvinnor. 
50 Torstendahl (1989), sid 34-36. 
51 Torstendahl (2008). 
52 Torstendahl (2008). 
53 Torstendalhl (2009, opublicerat arbete), refererat i Stenlås (2009), sid. 36-7. 
54 Svensson (2006), ss. 585-7. 
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Beckman har på djupet diskuterat professionernas krav på autonomi, deras 
anställningsform och kopplingen till byråkratin55. Han konstaterade 1989 att en 
”svensk profession är fortfarande merendels en ämbetsman med kunglig 
fullmakt”. Bland de 9 olika kriterierna på en profession nämner han 
självständigheten i yrkesutövningen och klientrelationer som två 
karakteristiska egenskaper, som båda har starkt samband med individuell 
autonomi. 

Att ställningen som expert alltid inbegriper en eller annan form av autonomi 
gentemot omgivningen, innebär inte att speciella tidsbundna 
organisationsgestaltningar av denna autonomi – t.ex. i förvärvsformen – ska 
bakas in i själva begreppet profession. Att hävda att löneanställning inom 
byråkratier begreppsligt diskvalificerar en grupp som professionell är därför 
felaktigt.--- Däremot är det naturligtvis av stor vikt att studera hur olika 
förvärvsformer och rättsliga positioner faktiskt samverkar med villkoren för att 
uppträda i expertrelationer. 

Byråkratisering tycks enligt Beckman inte hindra professionalisering; snarare 
är den professionalisering som utmärker de sista hundra årens utveckling 
”primärt ett uttryck för den byråkratisering som samtidigt kännetecknar 
utvecklingen”. Bakgrunden är förstås den stora expansion av professionella 
som skett genom välfärdsstatens utveckling. 

Hellberg har i en liten innehållsrik skrift från 1991 bl.a. uppehållit sig vid 
autonomifrågor, både yrkesutövarens och yrkesgruppens autonomi. 
Professionen har en speciell kunskap som enligt Hellberg är den 
bakomliggande förutsättningen för kravet på autonomi, framförallt rätten att 
själva utöva diskretion, dvs. ”frihet och rätt att besluta och handla utan någon 
annan kontroll än det egna omdömet.--- Basen för diskretionsanspråket hos 
professionerna är kunskapen,…”56 Hellberg konstaterar att de ”tidiga 
professionerna trädde ut på en i hög grad oorganiserad och oreglerad 
arbetsmarknad jämfört med den vi har idag. --- Idag är arbetskraften 
genomorganiserad,…” I det moderna samhället är arbetsrätten enhetlig för 
både privat och offentlig verksamhet och de professionella har blivit en del av 
stora administrationer.57 

Abrahamsson pekar ut den teoretiska basen, etiska regler och kårandan som 
utmärkande för professioner, varvid han betraktar den professionella 
autonomin som en konsekvens av den teoretiska basen58. 

Ekonomihistorikern Hasselberg tycker sig se en sänkning av den 
professionella standarden i vissa yrken: journalister, forskare, statstjänstemän59. 
Objektivitet och integritet har minskat liksom utrymmet för det egna omdömet. 
Den professionella kontrollen över den egna verksamheten har försvagats hos 
flera professioner och mest förändrad är statstjänstemannarollen sedan början 
av 1900-talet. Professionernas autonomi och kontroll över arbetet tycks 
försvagas trots allt mer utbildning. Allt mer makt finns i organisationers 

                                                 
55 Beckman (1989), ss. 57-88. 
56 Hellberg (1991), s. 18. 
57 Ibid. s. 21-22. 
58 Abrahamsson (2005), s. 11, 15, 69. 
59 Hasselberg (2009) ss. 17, 57, 66-68. 
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mekanismer för styrning, standardisering, rutinisering och kvalitetssäkring. Det 
finns dock inga entydiga bevis för att deprofessionalisering är en trend, menar 
hon; det finns ganska få studier om förändringen av den professionella 
identiteten hos professionella grupper, undantagandes sjukvårdspersonal och 
lärare. I en senare studie av två forskningsinstitutioner har hon dock ”inte 
funnit den deprofessionaliseringsprocess som jag ursprungligen antog existera” 
– istället talar hon om ”den mäktiga drivkraft som kommer ur professionalism, 
och som med bred marginal överflyglar andra drivkrafter som höga löner och 
hög status i samhället”60. 

Sambandet mellan minskad autonomi och deprofessionalisering är en central 
fråga, ofta diskuterad i samband med tankar om byråkratisering, i den 
ovannämnda litteraturen. Jag återkommer nedan till ytterligare svensk 
professionslitteratur i samband med specifika professioner. 

2.2 Institutionell forskning 

Weber 
Max Webers betydelse för professionsforskningen har nämnts ovan men han är 
mer känd som byråkratisociolog. I en polemisk uppsats kritiserade historikern 
Thorsten Nybom61 den svenska byråkratiforskningen för att inte utnyttja 
bredden och djupet i Webers analys. Han framförde behovet av en ”rehistorise-
ring av samhällsforskningen” i Sverige. Det räckte inte, menade han, att räkna 
antalet administrativa tjänstemän i den offentliga sektorn för att göra Webers 
tänkande rättvisa. Man borde se sambanden mellan den privata och den 
offentliga sektorns byråkratisering, eftersom Weber intresserade sig för hela 
samhällets byråkratisering, inte bara den statliga sektorns. 

Weber har formulerat berömda 10 kriterier för den ideala och rationella 
byråkratin. Bland dessa finns kravet på fasta penninglöner och även i viss mån 
pensioner, kombinerat med kravet att byråkratfunktionen ska vara personens 
enda eller åtminstone huvudsakliga syssla62. Weber krävde bestämda, alltså inte 
prestationsstyrda, löner63. Prestationsstyrda ersättningar från staten kunde dock 
förenas med idealbyråkratin, bara belöningen kontrollerades av tjänstemannens 
överordnade och därmed förhindrade att tjänstemännen förutsatte dessa 
ersättningar som sin egendom. Lönen skulle göra den ideala byråkraten helt 
beroende av sin arbetsgivare och inte av andra ekonomiska intressen64. Och 
avlöning in natura var skadlig: ”Payments in kind are apt to have the character 
of benefice, and the receipt of a benefice normally implies the appropriation of 
opportunities for earnings and of positions”65. Weber analyserade en 
traditionell byråkrati i form av en decentraliserad lokalförvaltning där de 
underordnade tjänstemännen finansierades ur de lokala inkomsterna och bara 

                                                 
60 Hasselberg (2012), ss. 257, 243. 
61 Nybom (1985). 
62 Max Weber har presenterat flera uppräkningar av kriterier. Källan här är Weber (1925:I), 
ss. 126-7. 
63 Weber (1947), s. 331-335. 
64 Se t.ex. Weber (1921), s. 141. 
65 Weber (1947), s. 335 
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överskottet nådde staten, ungefär som i dagens affärsverk. En tjänsteman som 
har sitt ämbete som en förläning (”der belehnte Beamte”) sköter förvaltningen 
helt ur egen ficka66. 

Jag har tagit intryck av Webers intresse för löner, pensioner och tjänster, 
eftersom dessa är konkreta och över tiden kan följas i dokument. Om nu 
inkomstformerna är så avgörande för tjänsteutövningen, så borde också 
förändringar av dessa former märkas i tjänstemannens arbete. Det är lite 
märkligt att Webers intresse för löneformerna inte gjort större avtryck i hans 
efterföljares analyser. 

Denna kritik gäller dock inte Kvarnström, Waldemarson och Åmark 67 som 
analyserat statens utveckling som arbetsgivare från 1870-tal till omkring 1930, 
kännetecknad av bl.a. centralisering och förenhetligande. De vill beteckna 
utvecklingen som ”byråkratisering i webersk mening. Avlöningsreglementena 
blev allt mer lika varandra och svårtolkade eller oklara moment rensades ut. 
Reglerna blev klarare och lättare att tillämpa lika för alla”. Kalkylerbarhet var 
ett nyckelbegrepp som såg det som oupplösligt med industrialismen68. 
Kvarnström m.fl. ger konturerna av det nya lönesystemet vars frö grodde hos 
kommunikationsverken redan i slutet på 1800-talet, utecklades i skarven till 
välfärdsstaten och levde kvar ända till 1980-talet. 

Byråkratihistoria 

Två skilda byråkratroller 
Byråkratrollen kan sammanfattningsvis beskrivs i litteraturen å ena sidan som 
en webersk idealbyråkrat, som arbetar i en strikt hierarki med lydningskrav, å 
andra sidan som självständiga ämbetsmän som en del av den flerhundraåriga 
svenska traditionen med myndigheter, som i myndighetsutövningen är 
autonoma i förhållande till ministrarna.69 Ytterligare en distinktion illustreras 
vid 1823 års riksdag (se Björklund70), då två olika slag av tjänstemannagrupper 
på grund av skillnaderna i avlöningssätt också valde olika ekonomisk politik: 
de penninglönade tjänstemännen och hovmännen föredrog en högräntepolitik 
medan den andra gruppen, i huvudsak professionella, dvs. präster, 
häradshövdingar, officerare m.fl. som avlönades från indelningsverket stod 
närmare de jordbrukande intressen och föredrog en lågräntepolitik. Jag kan 
dock konstatera att det är sällsynt att byråkratiforskningen på detta sätt skiljer 
på centralbyråkrater och de professionella grupperna inom förvaltningen. 

Allmänt om byråkratrollen 
Begreppet byråkrati definieras här som i huvudsak liktydigt med 
administration, dvs en institution, bestående av de organisationer, personer och 
regelsystem som offentliga eller privata makthavare byggt upp för att verkställa 

                                                 
66 Weber (1925:II), s. 666. Se även Weber (1925:I), s. 126. 
67 Åmark (1996),  s. 271. 
68 Åmark (1996), s. 269. Samt Åmark (1990). 
69 Se t.ex. Asker (2007), ss. 93 och 223. 
70 Björklund (1964). 
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deras beslut71. Jag fokuserar på byråkraten som ett instrument för den statliga, 
centrala makten. 

Förvaltningen var enligt Heckscher72 (1958) vid 1800-talets början, 
 

”i själva verket ganska försumpad och det var icke minst tack vare 
byråkratins starka ställning som statsmakterna under 1800-talets förra 
hälft genomförde de nödtorftiga reformer som ensamma kunde skapa 
förutsättningar för en hederlig förvaltning. Det skedde emellertid icke 
utan motstånd, särskilt från det fjärde ståndets sida”, dvs. bönderna. 

 
Premfors (1999) betecknar 1809 års statskupp som en markering av ”den 
moderna tidens ankomst till vårt land73”. Enligt Premfors var de första 
decennierna på 1800-talet en genombrottstid för ”en modern, webersk 
byråkrati”74, åtminstone med avseende på den centrala statsförvaltningen. 

Studier av svensk byråkrati med minst sekellånga tidsperspektiv är ganska 
fåtaliga. En självklar allmän introduktion är Daniel Tarschys (1978), som bl.a. 
tagit ett djärvt och flersekellångt grepp över statistiken – 1800-talet förbigås 
dock ganska kortfattat. Han konstaterar att de offentliga tjänstemännen sedan 
gammalt har en särskild nimbus, t.ex. ”i Hegels statslära, där monark och 
förvaltning framställdes som instrument i förnuftets och den absoluta rättvisans 
tjänst”75. Men han pekar på att det finns också ett moment av auktoritet och 
kontroll i den offentliga myndighetsutövningen. Frohnerts beskrivning av 1700-
talets förvaltning76 ger en tydlig bild av det organisatoriska utgångsläge som i 
stora delar gällde även under 1800-talets första hälft. Detta gäller även Cavallins 
analys av synen på ämbetsmännen under senare delen av 1700-talet, t.ex. att 
värdet av en anständig begravning hängde samman med den vikt som staten 
sedan gammalt fäste vid ämbetenas värdighet77 eller den traditionella 
uppfattning som förekom redan på 1760-talet, om ämbetet som tjänstemannens 
egendom78. Hon bekräftar bilden av 1700- och även 1800-talets förvaltnings 
oklara gränser mellan privata och offentliga medel – en tjänsteman hade rätt att 
bruka men inte missbruka de medel han disponerade förutsatt att de 
återbetalades i tid, en regel som försvann först 186479. 

Torbjörn Nilsson har velat rehabilitera 1800-talets strävsamme ämbetsmän, 
”en figur som gisslats så mycket i litteraturen” och peka på att det fanns 
motsättningar mellan olika slag av ämbetsmän och menar särskilt, utifrån sina 
studier av perioden 1830-80, att förvaltningen var en arena för konflikten 
mellan traditionalister och moderniserare, mellan lagkunskap och 

                                                 
71 Torstendahl (1991) s. 37. 
72 Heckscher (1958), s. 30. 
73 Premfors (1999), s. 30. 
74 Premfors (1999), s. 30. 
75 Tarschys (1978), s. 23, 37. 
76 Frohnert (1985). 
77 Cavallin (2003), sid 203 ff.. 
78 Ibid. s. 124-7.  
79 Ibid. s. 206. 
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sakkunskap.80 (Han skiljer dock inte mellan byråkrater som instrument för 
central makt och professionella som agerar utifrån en egen bas av kunskap.) 
Sten Carlsson har i sina två böcker om den sociala omgrupperingen från 1700-
talet till modern tid81 gjort historiesociologiska analyser av folkbokföringens 
yrkesgruppering. Han är en av de få historiker som behandlat även de icke 
ordinarie statstjänstemännen82. 

Tjänstemännen i den centrala förvaltningen uppmärksammas bl.a. i 
myndighetsmonografier som kan sträcka sig över flera sekler, t.ex. 
Kammarkollegiets historia83. Exempel på andra myndigheter som fått liknande 
monografier är Kungl. Maj:ts kansli (Regeringskansliet)84, Statskontoret85, 
krigsförvaltningen86, hovrätterna87. I Kammarkollegiets historia88 beskrivs t.ex. 
målande hur den penningavlönade tjänstemännen i centralförvaltningen under 
några decennier vid 1800-talets början fick arbeta under dåliga ekonomiska 
villkor. 

Avlöning och anställningsformer 
Lagerroth har beskrivit utvecklingen av administrativa funktioner i långa 
tidsperspektiv i boken om indelningsverkets avveckling89, framförallt perioden 
1830-1910, dvs. övergången från in natura-betalningar till penninglöner. 

De större statliga löneregleringarna har dock studerats var för sig av olika 
författare: 1830-talet av Stjernqvist (1946), 1850-talet av Tjerneld (1983), 1870-
talet av Hultqvist (1954) och T Nilsson (1994) samt 1900-talets första hälft av 
Kvarnström, Waldemarson och Åmark (1996), den senare med Industrial 
Relations-inriktning (mer om denna nedan). De skildrade löneregleringarna 
hade olika karaktär – 1830 års reglering omfattade enbart de centrala 
kollegierna, 1856-60 års reglering var något bredare och innebar ordentliga 
lönehöjningar (skildras närmare i huvudtexten), regleringen 1874-83 
innefattade ett stort antal verk, många sportler avvecklades och ersattes med 
tjänstgöringspengar och obligatorisk pensionering började införas, 1902 års 
reglering pågick till början av 1920-talet och innebar början till ett helt nytt, 
allmänt lönesystem. 

Monografier om kommunikationsverken kan också innehålla ingående 
redogörelser för dessa verks speciella lönesystem90. 

Lundh framhåller att statstjänstemännen måste ses som en gynnad grupp på 
arbetsmarknaden ända fram till de första decennierna av 1900-talet vad gällde 
löner och andra arbetsvillkor. Det fanns en skillnad mellan olika kategorier: 

                                                 
80 T Nilsson (1997), s. 24-26. 
81 Carlsson: (1949) och (1968). 
82 Se t.ex. Carlsson (1968), s. 157. 
83 Edén-Schalling–Berglöf (1941), Skoglund (1989). 
84 Wieselgren (1935), Departementshistoriekommittén (1990). 
85 Bååth-Munthe (1930), Granholm – Rydén (1980). 
86 B Stecksén (1937), Östergren – Lindblad – Norberg (1987). 
87 T.ex. Petrén – Jägerskiöld – Nordberg (1964). 
88 Edén-Schalling-Berglöf (1941), ss. 261, 275, 279 
89 Lagerroth (1927) 
90 T.ex. Heimbürger (om telegrafverket, 1938) och Grape (om postverket, 1961).  
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”Identifikationen med arbetsgivaren var emellertid mindre bland tjänstemän 
med lägre befattningar och utan ordinarie tjänst”91. Kvarnström m.fl. ger de 
icke ordinarie en grundlig behandling, särskilt i kommunikationsverken92. 

Rothstein (1982) och Therborn (1989) menar att avgörande steg togs 
framförallt på 1870-talet mot en modern, webersk byråkrati, särskilt 
avvecklingen av sportler: ”Den byråkratiska stat som växte fram 1850-1870 
upplevde sin glansperiod under perioden fram till första världskriget”93. Enligt 
Torbjörn Nilsson tidsbestämmer Rothstein den avgörande moderniseringen, 
dvs. avskaffandet av feodala element i förvaltningen, senare än de flesta 
historiker, när han förlägger övergången till decennierna strax efter mitten av 
1800-talet. 94 Löneexperten och byråkratihistorikern Ekenberg (1952) verkar 
dock välja en ännu senare tidpunkt: ”Någon verklig reform av avlönings-
systemet lyckades man emellertid … ej åstadkomma under 1800-talet.” 95 
Kvarnström, Waldemarsson, Åmark96 har i sin tur förlagt införandet av en 
systematisk löne- och tjänstestruktur till början av 1920-talet. 

Stråth har i sin svenska historia pekat på att Gripenstedt, vid mitten av 1800-
talet, ville avskaffa ämbetsmännens oavsättlighet, en syn som delades även av 
unghögermannen Kjellen och framfördes av denne som ett krav i en 
riksdagsmotion 1908. Dennes inställning var att skrivardömets ideal måste 
ersättas av handlingens, en tanke som, enligt Stråt, även Hjalmar Branting knöt 
an till97. Här fanns alltså en administrativ princip som förenade moderat-
liberalen Gripenstedt, högermannen Kjellen och socialdemokraten Branting i en 
diskussion som spände över mer än ett halvt sekel. 

Pensioner 
De enda former av statstjänstemännens pensioner som verkar ha 
uppmärksammats är två pensionskassor, en privat och en statlig, för bl.a. 
statstjänstemännens efterlevande änkor och barn98. Günther Sollinger99 har 
påpekat att den statliga tjänstepensioneringen är ett viktigt undantag från 
iakttagelsen att statens socialpolitiska nytänkande under 1800-talet var ”av 
blygsam omfattning” men att denna tjänstepensionering förbisetts i 
forskningssammanhang100. 

                                                 
91 Lundh (2010), s. 103. 
92 Kvarnström-Waldemarsson-Åmark (1996), t.ex. ss. 96-98, 119, 173-6, 197. 
93 Rothstein (1982), s. 40-42. 
94 Nilsson (2000), s. 2. 
95 Ekenberg (1952:I). S. 26. Ekenberg hade som kammarrättsråd varit expert i 1945 års löne-
kommitté och gör i sin bok även historiska återblickar. 
96 Åmark (1996) s. 260-271. 
97 Stråt (2012), s. 84-88. 
98 Asker (2007), s. 209. 
99 Sollinger (1985), s. 21. 
100 Statens Pensionsverk gav dock i samband med jubileumsfirande ut en kortfattad historik, 
Ottander (2003). Jag har även kunnat dra nytta av en detaljerad sammanställning av den 
statliga pensioneringens regelverks historia som utarbetats av jur kand Bertil Sjöfors (2003). 
Sjöfors, född 1926, var pensionshandläggare på central statlig nivå från 1955, numera pens-
ionerad. Jag har haft stor nytta av samtalen med honom. 
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Kvinnor på den statliga arbetsmarknaden 
En del av den litteratur som jag använt om kvinnor i statstjänst hör hemma 
under byråkratihistorien, en del under Industrial Relations, men jag för 
samman dem här för att hålla ihop framställningen. Processen fram till full 
jämställdhet mellan män och kvinnor i rätten till statstjänst består av två 
huvudfaser som båda har behandlats ganska ingående av forskningen. 

Den första fasen är den marknadsstyrda rekryteringen till kommunikations-
verken och biträdesbefattningar i staten101. Ett antal författare, t.ex. Mårtensson, 
Lundgren och Nilsson102 har, liksom Kvarnström m.fl., särskilt studerat statligt 
anställda kvinnors arbetsvillkor, löner och anställningsformer från slutet av 
1800-talet. Arbetssökande kvinnor, i den utsträckning de överhuvudtaget 
kunde få statlig anställning, hänvisades under 1800-talet i huvudsak till icke 
ordinarie befattningar. Kvinnors rätt att bli folkskollärare infördes på 1850-talet 
men det första statliga verket att anställa kvinnor var Telegrafverket som, efter 
ett riksdagsbeslut, 1863 rekryterade extra ordinarie assistenttjänster, såväl män 
som kvinnor103. Fr.o.m. 1873 skildes titulaturen åt – männen behöll 
assistenttiteln, kvinnorna kallades telegrafister. De extra ordinarie befordrades, 
efter några år till ordinarie, såvitt jag kan förstå till en början oberoende av kön. 
De extra ordinaries löner var på 1870-talet mindre än hälften av de ordinaries, 
och kvinnornas löner var 2/3 av männens104. De ordinarie tjänsterna, besatta 
både av män och kvinnor, i Telegrafverket ökade efterhand. Men, som även 
bl.a. Nilsson visat, uppstod tidigt en snedfördelning: kvinnornas andel av de 
stationsanställda i Telegrafverket ökade snabbt från 4 procent 1865 till 30 
procent av de ordinarie men 66 procent av de icke ordinarie 10 år senare105. 
Lundh konstaterar att bristen på tillgänglig manlig arbetskraft ”ledde till en allt 
större andel kvinnliga tjänstemän anställdes, speciellt inom den offentliga 
sektorn där nästan halva antalet var kvinnor 1910”106 

Den andra fasen handlar om rätten till fullmaktstjänst på samma villkor som 
männen, inklusive backlasenh under 1930-talets arbetslöshet då bl.a. 
begränsningar för gifta kvinnors rätt diskuterades. 107 

Den formella frågan gällde § 28 i 1809 års regeringsform. En jämförelse med 
äldre svenska regeringsformer (1720, 1772 och 1789) och andra länders 
konstitutioner vid denna tid (USA, Tyskland, Frankrike, Danmark och Norge) 
visar att man inte i något annat författningsdokument på ett så uttryckligt sätt 
som 1809 års svenska grundlag pekat ut könstillhörigheten, utan istället 
använder beteckningar som ämbetsmän, ”person” eller manligt pronomen där 
könet inte behövde vara huvudsaken. Wieselgren108 menar att under denna tid 

                                                 
101 Lundgren (1990), Mårtensson (1999), Nilsson (1996), Kvarnström–Waldemarsson-Åmark 
(1996). 
102 Lundgren (1990), Mårtensson (1999), Nilsson (1996). 
103 Mårtensson (1999), s. 156, 145, Heimbürger (1938) samt Waldemarsson (1996). Jag har ut-
nyttjat Waldemarssons och Åmarks uppsatser på ett flertal punkter.   
104 Mårtensson (1996), ss. 275-277, 178. 
105 Nilsson (2000), s. 29. 
106 Lundh (2010), s. 102. 
107 Widerberg (1980), Frangeur (1998), Ohrlander (2000). 
108 Wieselgren (1969), s. 196. 
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när det stod ”män” i lagboken det inte var något hinder mot att anställa 
kvinnor som hjälpande arbetskraft, alltså i biträdesbefattningar. Behörighets-
kommittén 1920109 hade, enligt Wieselgren, hävdat att först 1909 års grundlags-
ändring omformade 1809 års § 28 på ett sätt som omöjliggjorde en sådan bred 
tolkning. Denna uppfattning delade dock inte Wieselgren: 

”Historieskrivningen är … en smula tillrättalagd för publiken. Som vi 
minns hade regeringen 1899 tolkat § 28 bokstavligt i fråga om ämbeten på 
förordnande, ja t.o.m. vikariat och 1905 hade den direkt uttalat, att 
kvinnorna skulle vara uteslutna från fullmaktstjänsterna”110. 

 
Efter behörighetsbeslutet 1925 (som beskrivs i huvudtexten) inträffade en 
backlash. Redan i mars 1925 inleddes riksdagsdebatter om att hindra gifta 
kvinnors yrkesarbete. Vänstersocialisten Elof Lindberg var en bland 14 
socialdemokratiska ledamöter som förespråkade begränsning eller förbud mot 
gifta kvinnors rätt till ordinarie statstjänst, den s.k. dubbla tjänsten. Lindberg 
argumenterade att två statstjänster i samma familj tog brödet ur munnen inte 
bara på ogifta kvinnor utan också på män och skapade en ”överklass” med två 
tjänster. Under kommande riksdagar var det ibland ganska jämnt i denna fråga 
bland socialdemokraterna. Åsikten gick tvärs igenom flera partigränser: det 
fanns en majoritet för denna syn i bondeförbundets partigrupp och så 
småningom även bland de frisinnade. Wigforss (s) tog strid under tre riksdagar, 
1925, 1926 och 1927, och lyckades avstyra föreslagna begränsningar vid 
samtliga.111 

Men frågan levde vidare och togs upp igen under 1930-talet av en ung 
bondeförbundare, Georg Nyblom, som ville förbjuda dubbla tjänster. 1934 vann 
förbudsanhängarna en framgång då båda kamrarna godkände förslag till 
utredning. Ett huvudargument var ungdomsarbetslösheten. Bland 
kommunikationsverken var Järnvägsstyrelsen mest entusiastisk för utredning – 
det var ”ett betydelsefullt samhälleligt intresse att den gifta kvinnan helt 
ägnade sig åt skötseln av hemmet och särskilt om vårdnaden av barnen”. 1939 
beslutade riksdagen att gifta kvinnors förvärvsarbete var viktigt och måste 
skyddas; Elof Lindberg röstade mot denna lag.112 

Medan den formella diskussionen i första hand pågick under 1900-talets 
första hälft diskuterar Stanfors (2007) tyngden av de samhälleliga 
förutsättningarna för jämställdheten i praktiken, förutsättningar som i stor 
utsträckning inte hade utvecklats förrän efter andra världskriget. Det gäller t.ex. 
tillgång på utbildning, skattelagstiftning som inte motverkar makars förvärvs-
arbete, barnomsorg, deltid. 1927 fick kvinnor visserligen tillträde till de 
allmänna läroverken; men andelarna pojkar och flickor utjämnades på 
gymnasierna först på 1960-talet och i de grundläggande högskoleutbildning-
arna först omkring 1977113. Offentlig barnomsorg kom från 1960-talet och 

                                                 
109 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster  (1920), refererat hos 
Wieselgren (1969). Se även Bergman (2001). 
110 Wieselgren (1969), s. 196 
111 Frangeur (1998), ss. 72-95. 
112 Ibid. ss. 149-157, 341. 
113 Ibid. ss. 182, 184, 192-3. 
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föräldraförsäkring från 1974114. För efterfrågan på kvinnlig arbetskraft var 
förekomsten av deltidsarbete till en början en viktig förutsättning. Kvinnligt 
deltidsarbete ökade under åren efter andra världskriget i servicesektorn. 1970 
fick statligt anställda rätt att arbeta deltid om man hade barn under tolv år115. 
Efterfrågan på kvinnlig arbetskraft tog fart först under 1960- och 1970-talen då 
den offentliga välfärdsstaten expanderade116. Först på 1970-talet uppnådde 
kvinnor ett högt arbetskraftsdeltagande117. 

En studie av L Svensson om utjämningen av mäns och kvinnors löner under 
perioden 1920-1995 visar att huvuddelen av löneutjämningen skedde under 
åren 1920-40 och 1960-80118. Författaren menar att institutionella reformer var 
viktigast under den första perioden, medan marknadskrafterna spelade en 
större roll roll under den senare perioden i form av ökad efterfrågan på 
kvinnlig arbetskraft, offentligt och privat. Läraryrket var t.ex. en tillgång i den 
kvinnliga expansionen ut på arbetsmarknaden under 1960-talet. De flexibla 
arbetstiderna gjorde yrket särskilt lämpligt för välutbildade kvinnor119. 

Goldin har satt in teknisk utveckling, löner, pensionering i ett större 
sammanhang, visserligen baserat på USA-statistik men förmodligen av bredare 
giltighet. Goldin framhäver de demografiska aspekterna på USA:s 
arbetsmarknad120: Sedan 1800-talet har barnarbete eliminerats, andelen äldre 
minskat och kvinnornas andel ökat, den senare förändringen ”could rightly be 
considered the most significant among the major demographic changes 
considered here”. Hon konstaterar att 1800-talets arbetsmarknad i stor 
utsträckning var en spot-marknad med osäkerhet i anställningen, föga 
investering i mänskligt kapital, avskedande utan pension i hög ålder, 
godtycklig behandling och hård disciplinering121. Med den tekniska 
utvecklingen ökade arbetskraftens skicklighet, bl.a. i takt med ökad utbildning 
och mellan 1929 och 1980 höjdes andelen förmåner (benefits, t.ex. pensioner) av 
lönen. Företagens arbetsgivaråtagande blev mer långsiktigt. Intressant nog 
konstaterar hon att den professionella andelen av den kvinnliga arbetskraften 
under hela 1900-talet verkar har varit högre än den professionella andelen av 
den manliga arbetskraften. 

Omgivande länders administrativa historia 
Torstendahl (1991) skildrar hur den statliga byråkratin under olika perioder 
utvecklats i olika form och grad av samspel med näringslivets utveckling under 
kapitalismens och industrialiseringens olika faser och utvecklar därmed en 
förklaringsram med Weber och Marx som de främst teoretiska inspirations-
källorna. Av den genomgång av internationell litteratur som jag gjort, men som 

                                                 
114 Ibid. ss. 100-103. 
115 Ibid. ss. 229-231. 
116 Ibid. ss. 261. 
117 Ibid. ss. 61, 78, 82. 
118 Svensson (2004), ss. 224-5. 
119 Persson (2008), ss. 304-5, 348-350. 
120 Goldin (2000), s. 550. 
121 Goldin (2008), ss. 585-6, 555, 551, 560. 
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inte presenteras här122, framgår att vissa av de svenska reformerna låg efter 
Tyskland, England och Frankrike, t.ex. avvecklingen av tjänsteköp och sportler. 
När det gäller arbetarnas integrering i tjänstemännens löne- och 
pensionssystem låg Sverige efter Tyskland. För kvinnors lika rättigheter till 
statstjänst började reformeringen aktualiseras ungefär samtidigt i de 
behandlade europeiska länderna, nämligen under åren kring 1920, liksom i 
andra europeiska länder123. 

Sveriges, Danmarks och Norges utvecklingar var, såvitt jag kan se, i stort sett 
parallella. Sverige låg före Finland i del flesta avseenden beroende på Finlands 
administrativa reformstopp under autonomitidens första hälft124 och landets 
sena industrialisering, men när det gäller kvinnors rätt till lön och tjänst var de 
båda länderna i stort sett parallella. Den allmänna rösträtten kom tidigare i 
Finland än i Sverige. Prästlönerna reformerades tidigare i Sverige än i Norge, 
medan underrätternas lönereformer var ungefär samtidiga i Sverige och 
Danmark. 

Path dependence 
När man studerar byråkratins utveckling över tiden kan teoribildningen kring 
begreppet path dependence, sv. övers. stigberoende, vara användbart125. Path 
dependence-litteraturen betonar de självförstärkande mekanismer som en 
historiskt given institution skapar och som kan fördröja förändring. Vill man 
bevara en given institution kan man välja att behålla den yttre ramen men tolka 
om dess syfte eller bara genomföra förändringar i vissa delar och behålla andra. 
Det har varit ganska lätt att finna tillämpningar av path dependence i 
löneformernas historia, man skulle kunna säga att en löneform är exempel på 
en naturlig path, liksom i ännu högre grad pensioner. Den relativa 
långsamheten i 1800-talets reformarbete har framhållits av Stråt; han ser den 
som ”priset för kompromisskulturen och den fredliga samhällsutvecklingen”. 

Industrial relations 
Tyngdpunkten i den litteratur jag refererat ovan ligger på 1800-talet med de 
kliv in i 1900-talet som motiveras av att gamla anställningsformer i vissa fall 
levt kvar länge. När man närmar sig vår egen tid och dess stora reformer på 
detta område krävs andra infallsvinklar för att fånga de viktiga trenderna. 
Sektorernas traditionella system bröts nu successivt sönder och stöptes om efter 
alltmer generella principer. Ett sådant grepp tas av Industrial Relations-
forskarna. Tidiga sådana studier gjordes i USA vid mitten av 1900-talet om 
relationerna mellan arbetares och direktörers organisationer samt den statliga 
sektorn126. Elvander, som själv skrivit flera böcker inom området, menar att 
Industrial-relation-litteraturen ”är helt eller till största delen ateoretiska 
beskrivningar av händelseförlopp eller institututioner”127. Men det finns också 

                                                 
122 Se litteraturlistans internationella del vad gäller använd litteratur. 
123 Clark (2000), s. 141. 
124 dvs. mellan 1809 och 1860-talets början. 
125 Se t.ex. Pierson (2004). En aktuell överblick ges i Magnusson & Ottosson (2009). 
126 Dunlop (1970), s. 11. 
127 Elvander (1988). 
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systematisk analys, t.ex. Dunlops ”Industrial relations system” (1958) med 
konkreta iakttagelser om löneformer i den privata sektorn. Han har bl.a. 
utvecklat ett mer pragmatiskt schema än Webers ganska schematiska 
löneprinciper för att möjliggöra analys av de arbetsplatsförhållanden som kan 
vara styrande för olika löneformer; de begrepp som används är teknik, 
marknad och budgetrestriktioner samt maktfördelning, dock utan klara 
rekommendationer om hur löneformen bör kopplas till dessa variabler. 

Vidare kan Crouch128 nämnas med sina jämförelser mellan ett antal länders 
arbetsmarknadsförhållanden under perioden 1870-1990. I en liberal 
medelklassmiljö har arbetsgivaren och arbetstagaren ett förhållande som 
köpare till säljare och i detta syfte utmönstrades efterhand patriarkaliska 
sedvänjor, t.ex. ansvar för den anställdes familj och tillhandahållande av 
boställen129. Sverige präglades av sådana medelklassvärderingar redan vid 
mitten av 1800-talet, även om statliga tjänstebostäder fanns kvar långt in i 1900-
talet. Trots de liberala reformerna vid mitten av 1800-talet fortsatte 
patriarkalismen enligt Lundh att prägla löneformerna under lång tid: 

”de långa anställningsavtalen i de icke-agrara näringarna utgjorde 
en balans mellan arbetsgivarens behov att tillförsäkra sig tillgång 
till bristvaran arbetskraft och de anställdas behov att erhålla en viss 
inkomsttrygghet. --- Anställda och deras familjer kunde räkna med 
bistånd från arbetsgivaren i händelse av sjukdom, ålderdom och 
död.--- Även vanan att betala en mindre del av lönen in natura 
levde kvar inom stora delar av industrin under andra hälften av 
1800-talet” 130.  

 
Det borde ha funnits många likheter mellan privat och offentlig sektor. 

Ett antal böcker om den svenska utvecklingen från 1870-talet fram till våra 
dagar i skärningspunkten mellan arbetsmarknadens parter och staten131 
behandlar den systematisering och ensning av löne- och anställningsformerna 
som genomfördes i Sverige mellan 1920 och 1950 och som gav förutsättningarna 
för välfärdsstatens centralistiska lönebyråkrati ända fram till 1980-talet. Crouch 
påpekar att Sverige omkring 1900 föredrog kollektiva förhandlingar vilket 
gynnade den organiserade kapitalismen132. Centrala avtal mellan LO och SAF 
och Verkstadsföreningen hade visat sig vara en framkomlig väg 1902-1907. Det 
finns därmed en parallell mellan den statliga centralismen under åren 1921-48 
och det centraliserade förhandlingssystemet på den privata arbetsmarknaden 
efter Saltsjöbadsöverenskommelsen 1938 och SAF/LO-avtalen mellan 1950- och 
1980-talen. Nycander menar att det i hög grad var arbetsgivarna som var 
pådrivande i riktning mot centralisering både vid den tidpunkten och tidigare, 
från 1930-talet133. Han beskriver Statens allmänna avlöningsreglemente 1948 

                                                 
128 Crouch (1993) 
129 Dunlop (1971), ss. 374-5. 
130 Lundh (2010), ss. 75-6. 
131 Tobisson (1973), Sjölund (1989), Elvander (1988), Torstendahl (1991), Åmark (1994), 
Kvarnström– Waldemarsson – Åmark (1996), Nycander (2008), Lundh (2002 och 2010). 
132 Crouch (1993), ss.78, 114, 318, 319, 335-6. 
133  Nycander (2008), ss. 73-88. 
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som ”ett monument över den svenska statsförvaltningens nit och skaparkraft, 
precis allt var reglerat”. 

De icke ordinarie i kommunikationsverken 
Redan på 1860-talet rekryterade Telegrafverket134 extra ordinarie 
assistenttjänster, såväl män som kvinnor, vilket behandlats ovan. Det var 
attraktivt att arbeta i Telegrafverket eftersom vid denna tid icke ordinarie 
tjänstemän i den övriga centrala förvaltningen förutsattes arbeta utan eller med 
mycket låg lön135. De ordinarie tjänsterna ökade och besattes både av män och 
kvinnor. Redan på 1860-talet fanns det alltså möjlighet för blivande 
statstjänstemän att välja mellan kommunikationsverkens avlönade extra-
ordinarie-tjänster eller att ta risken att söka sig till den centrala 
civilförvaltningen med lång, osäker och vanligen sämre betalad väntan på 
ordinarie tjänst. 

Kommunikationsverken utvecklade olika syn på ordinarie tjänster för de 
lägre tjänstemännen. På 1910-talet var läget följande136: 

 
- Inom SJ var ca två tredjedelar av de manliga anställda och hälften av de 

kvinnliga ordinarie.  
- Inom Posten var andelen ordinarie ca 90 procent av lägre tjänstemän, 

postiljoner och expeditörer (de senare ofta kvinnliga). 
- Inom Televerket var endast 25 procent av de lägre manliga 

tjänstemännen ordinarie. 
 

Kommunikationsverkens personalstruktur innebar en trend mot ökade andelar 
ordinarie tjänster. Åmark påpekar137 att ökningen av andelen och antalet 
ordinarie tjänster samtidigt innebär en centralisering av besluten om antal och 
lönenivå till regerings- och riksdagsnivå, även om själva tillsättningen 
beslutades på myndighetsnivå. 

Waldemarsson138 har beskrivit den tillspetsade striden från 1910-talet och 
framåt i två av telegrafverkets personalorganisationer, där den ena, Telegraf- 
och telefonmannaförbundet, tog avstånd från ordinarietjänsterna medan 
Kvinnliga telefontjänstemannaföreningarnas centralstyrelse, KTTF, verkade för 
ännu fler ordinarietjänster. Den förra organisationen såg på ordinarieskapet 
som en icke acceptabel, patriarkal underkastelse under arbetsgivaren medan 
den senare organisationen betraktade lojaliteten med arbetsgivaren som ett 
acceptabelt inslag i tjänstemannarollen. Den första linjen som prioriterade 
förhandlings-, konflikt- och avtalsrätt framför ordinarieskap gick segrande ur 
striden och slog igenom på den övergripande politiska nivån. Därmed fanns 

                                                 
134 Mårtensson (1999) ss. 156, 145. Se även Heimbürger (1938).  
135 Mårtensson (1999), ss. 275-277, 178 
136 Åmark (1996), ss. 264-265 
137 Ibid. s. 271. 
138 Waldemarsson (1996), ss. 202-243. 
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under 1920- och 30-talen förutsättningar för att börja minska skillnaderna 
mellan ordinarie och icke ordinarie tjänster139. 

Från 1980-talet 
1980-talets reformering av lönerna har behandlats av Sjölund. Hon menar att 
det statliga löne- och tjänstesystemet från 1948 visade ”hög överensstämmelse 
med den Weberska idealtypen för byråkrati”. Principen var likabehandling och 
enhetlighet, lönesystemet var hierarkiskt och noggrant reglerat, det incitament 
som fanns var hoppet om befordran140. Hon citerar Gunnar Heckschers 
uttalande141 om det gamla lönesystemets fasthet och millimeterrättvisa. Över-
gången till marknadsbestämda och individualiserade löner innebar enligt 
Sjölund en brytning med den traditionella byråkratiska idén. ”Det är en för 
svensk statsförvaltning gammal byråkratisk struktur som därmed förändrats i 
grunden”142. Sjölund vill lägga grunden till det gamla systemet redan i mitten 
på 1850-talet, dvs. ytterligare ett debattinlägg i den historiska frågan om vilken 
lönereglering som varit mest betydelsefull. 

2.3 Sju professioner 

Nedan kommenteras forskning kring några professioner. Urvalet av dessa 
diskuteras i ett senare avsnitt (se 4.2. Val av yrkesgrupper). De omnämnda 
arbetena tillämpar framförallt byråkratihistoriska och professionsteoretiska 
synsätt och metodiker. Nedan nämns först litteratur som allmänt belyser 
respektive professions utveckling, med tyngdpunkten på dels individuell 
autonomi, dvs. självständighet i yrkesutövningen, dels kårens autonomi. 
Därefter behandlas löne- och anställningsformerna, som enligt mitt synsätt 
påverkar autonomin. 

Officerarna 

Allmänt 
Officerskårens inflytande och autonomi som kår är under 1800-talet svår att 
skilja från det allmänt stora inflytande som officerarna hade i riksdagen via 
adelsståndet fram till och med 1865. Kårens samhällsinflytande var därmed 
stort eftersom så stor andel av statens resuser lades på krigsmakten. 

Abrahamsson ser officerarnas professionalisering från 1800-talet till det sena 
1900-talet som en process dels från deltids- till heltidsanställning, dels från en 
klassmässig rekrytering (adeln) till betoning av utbildning och 
prestationsinriktning. Heltidsanställningen etablerades kring 1915 medan 
övergången till en bredare rekrytering kom något senare. Böhme m.fl. gör en 
liknande bedömning av det tidiga 1900-talet som en milstolpe: ”Med 1901 års 
härordning inleddes en moderniseringsprocess inom det svenska försvaret , 
som i princip sedan dess har fortgått. En professionalisering av befälskadrarna 

                                                 
139 Åmark (1996), s. 267. 
140 Sjölund (1989) 
141 Heckscher (1958), Sjölund (1989) ss. 18-19. 
142 Sjölund (1989), s. 168. 
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kom också i gång inte minst genom fler heltidsanställningar, en mer 
formaliserad utbildning” m.m. Samtidigt upprättades professionella revir som 
försvårade politisk insyn.143 

Bolin144 ser nästa stora brytpunkt i militärernas yrkesroll komma vid slutet av 
det kalla kriget (åren kring 1990). Sovjetväldets fall innebar att det tydligaste 
hotet mot Sveriges suveränitet minskade, vilket också minskade 
Försvarsmaktens och den militära professionens självständighet och skyddade 
ställning medan kraven på civil politisk insyn och medverkan ökade145. Därmed 
minskade också kårens autonomi. I dessa sammanhang talar man om kåren 
som autonom146 snarare än varje enskild officer, åtminstone i fredstid. Värn-
pliktens upphörande i början av 2000-talet minskade officerarnas roll i 
massutbildningen av soldater147, en förändring som får anses neutral vad gäller 
effekterna på autonomin. 

Bland dagens ledande militärer råder uppfattningen, enligt en enkät Bolin 
har gjort, att officerarnas tid under de sista decennierna alltmer dominerats av 
administration och planering, dvs. byråkratiserats. De intervjuade officerarna 
identifierar sig professionellt framförallt med institutionen Försvarsmakten 
snarare än med kåren, som ju är mycket heterogen148. Till detta kan införandet 
av enhetsbefälet 1983 ha bidragit, då underofficerarna blev officerare149. 

Sammanfattningsvis förefaller åren kring sekelskiftet 1900 och åren kring 
1990 markera tydliga brott i officerens professionella ställning. Möjligen kan 
man peka ut enhetsbefälsreformens år 1983 som ett särskilt viktigt år för den 
professionella självbilden, eftersom den innebar att den gamla gränsen mellan 
underofficerare och officerare åtminstone formellt utplånades. Från detta år 
blev begreppet officer betydligt annorlunda än tidigare. 

Löne- och anställningsförhållanden 
Författare som beskrivit officerarnas lönehistoria är framförallt Bernström 
(1988), Ericson (2004), Abrahamsson (2005), och Ydén (2008). 

På 1830-talet utarrerenderades boställena och kontakterna mellan indelnings-
verket och den enskilde officeren professionaliserades. Insamlingen av de 
indelta lönerna togs över av regementsskrivare, som hanterade inkomsterna 
från boställen och övriga hemmansräntor som var grunden till officerarnas 
löner. 150 Den övergripande finansieringen förändrades successivt i takt med 
indelningsverkets avveckling. ”Ännu på 1790-talet var de indelta räntorna och 
boställena den främsta inkomstkällan för ett indelt regemente, men 1840 stod 
kontanta statsanslag för huvuddelen av driftskostnaderna”, enligt Ericon151. 

                                                 
143 Böhme–Huldt–Zetterberg (1996). 
144 Bolin (2008), s. 33. 
145 Bolin (2008), s. 66-69. 
146 Hasselberg–Kärnekull (2001), s. 121. 
147 Bolin (2008), s. 62-63. 
148 Bolin (2008), sid. 168. 
149 Eller som Bolin (2008, s. 75) utrycker det: frånvaron av ”non-commissioned officers” gör 
att alla officerare blir något av generalister. 
150 Gäfvert–Söderberg (1982). 
151 Ericson (2004), ss. 205-6, 271. 
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Boställen skapade fortfarande 1856 lönepolitiska problem: en fanjunkare med 
värdesäkrade boställesinkomster kunde få högre lön än en penningavlönad 
major vid samma regemente152. Efter 1875 drogs återstående boställen in153. På 
1870- och 1880-talen överfördes lönehanteringen från regementena till 
statsverket och regementsskrivarbefattningen upphörde154. 

Vid mitten av 1850-talet fick officerare (liksom landsstatens personal) 
kontantlöner i samband med lönejustering155. Under hela 1800-talet var lönen 
låg för de lägsta officersgraderna, vilket krävde bisysslor. Vid mitten av 1870-
talet höjdes lönerna bl.a. för de yngre officerarna för att kunna bredda 
rekryteringen till officersyrket ”från de lägre samhällsklasserna”. Resultatet 
blev att särskilt barnfamiljerna gynnades. 

Under 1800-talets sista decennier var lönenivån stabil för statstjänstemännen 
i allmänhet. 1902-3 reglerades militärernas löner, liksom 1918-19.156 Under dessa 
år ändrades dock lönerelationerna i samhället. Lönerna för outbildade arbetare i 
industrin fördubblades 1870-1914 och en kommunalarbetarlön i Stockholm steg 
med nästan 400 procent under samma tid. 1914 låg lönenivån för subaltern-
officerare (dvs. de lägsta graderna) vid samma nivå som yrkesutbildade 
arbetare och förmän. 

Officersyrket var under hela 1800-talet i stor utsträckning ett deltidsyrke. 
Den årliga tjänstgöringsskyldigheten före 1892 var 2 månader för indelta 
officerare, därefter 3 månader fram till sekelskiftet. Subalternofficerare 
tjänstgjorde mot slutet av 1800-talet 5 månader per år. De indelta officerarna 
hade sämre avlöning än de värvade.157 De senare tjänstgjorde hela året med 2 
månaders semester. Fr.o.m. 1901 års härordning blev heltidstjänstgöring norm i 
fredstid för svenska officerare158; 1915 var sista året för deltidstjänst bland f.d. 
indelta regementens officerare. 159 

Jag har inte kunnat finna någon detaljerad forskning om officerarnas löne- 
och anställningsförhållanden under 1900-talet. 

Prästerskapet 

Allmänt 
Prästerskapets professionella roll präglades av att denna yrkeskår ända fram till 
och med 1865 var ett särskilt stånd i riksdagen, med grundlagsfästa privilegier. 
Åren 1860 och 1873 minskades prästernas lokala makt genom att en form av 
religionsfrihet infördes i Sverige; full religionsfrihet infördes dock först 1951. 
Från 1862 fick prästen dela ansvaret för det andliga livet i församlingen med 
kyrkorådet, som bestod av valda lekmän. Detta var ett uttryck för den s.k. 

                                                 
152 Hultqvist (1954) sid 84, som hänvisar till prop. 11, 1869, Memorial II, 28 ff. 
153 Bernström (1988), ss. 29, 35-6, 63-67, 151.  
154 Se Grill (1855), s. 59-68. Samt Gäfvert–Söderberg (1982), ss. 201-205, 230. 
155 Lagerroth (1927), s. 31. 
156 Bernström (1988), ss. 36-38, 47, 66, 69, 74-9. 
157 Man måste fråga sig om detta verkligen stämmer – i allmänhet är det tvärtom. 
158 Ydén (2008), s. 80. 
159 Bernström (1988), ss. 66-67, 73, 123. 
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dubbla ansvarslinjen, som i strikt mening gör att prästerskapet under lång tid 
inte varit helt autonomt ens i utövningen av sin kärnverksamhet.160 

Dessutom ingick sedan gammalt en mängd världsliga uppgifter i prästrollen. 
Men ända från 1860-talet miste kyrkan successivt sin befattning med fattigvård, 
utbildning och slutligen folkbokföring (1991) som lades över på andra 
myndigheter. Och år 2000 fördes kyrkan själv ut ur staten. 

Långt in i 1900-talet hävdade kyrkans företrädare, trots att prästerna även 
var statstjänstemän med viktiga civila funktioner, att statskyrkan inte var en 
statsfunktion som andra utan måste ha en viss självstyrelse161. 1948 beslutade 
riksdagen, efter godkännande av kyrkomötet, en lag med innebörden att om en 
präst i en världslig domstol skiljdes från sin tjänst betydde detta inte att han 
miste prästämbetet; det senare var en kyrklig fråga162. Därmed markerades att 
den prästerliga professionen, i form av ämbetet, var något annat än den 
prästerliga tjänsten. I ett biskopsbrev från 1990 utvecklas detta: ”Kyrkans 
ämbete är ett enda, men innehåller flera uppdrag”. Ett av dessa är prästens 
uppdrag163. Det prästerliga ämbetsuppdragets särställning i förhållande till 
andra professioner är att kyrkans ”sändning” återtas vid avstängning eller 
avgång men själva ämbetet, förvärvat vid vigningen, anses inte påverkas utan 
är livsvarigt. 

Minskningen av prästerskapets maktställning inleddes på 1850-talet. Att 
kyrkoherden fick dela ansvaret för församlingens andliga liv med kyrkorådet 
1862 och att ämbete och anställning skildes åt 1948 innebar två viktiga märkesår 
i prästens professionella status. Hur prästrollen utvecklats under andra hälften 
av 1900-talet har såvitt jag funnit inte behandlats av forskningen. 

Löne- och anställningsförhållanden 
Strååt konstaterar i sin svenska historia under perioden 1830-1920 att 
sockenprästen hade en lokal nyckelroll ”genom avlöningssystemet, som gav 
honom starka lokala jordbruksintressen och gjorde honom till en representant 
för socknens menighet, och genom den statliga anställningen som gjorde 
honom till överhetens företrädare”.164 

Alsne har studerat prästernas löneformer i Uppsala stift 1810-1862165. Alsne 
sammanfattar prästprivilegiernas ålderstyngda system på följande sätt. De s.k. 
prästrättigheterna, härrör ytterst från en kunglig förordning av den 8 februari 
1681 och hade i 1809 års författning bekräftats som en del av prästeståndets 
privilegier. Avlöningen kan delas in i tionden och övriga pålagor166. Tionden 
bestod av tertialtionden samt övriga tionden av olika slag, beroende dels på i 
vilka varor de levererades, dels på vem som levererade dem. Tertialtiondet var 
spannmål och kallades så därför att Gustav Vasa hade dragit in 2/3 av det 

                                                 
160 Ohlsson (2012), s. 32, 36 
161 Se t.ex. biskop Cullbergs uttalande med denna innebörd i straffrättskommitténs  protokoll 
från den 23 februari 1945. Citerat i Lindegård (1999), s. 131. 
162 SFS 1948:490. Se Lindegård (1999), s. 139, Ohlsson (2012), s. 46. 
163 Biskopsmötet (1990), s. 2 
164 Stråt (2012), s. 83. 
165 Alsne (1966). 
166 Ibid. ss. 17-19.  
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tidigare kyrkotiondet till staten. Det mest kända av övriga tionden var 
kvicktiondet av aveln: föl, kalv, lamm, killing etc. Andra produkter var humle, 
hampa etc, smörtionde och produkter från jakt och fiske. Vidare skulle tionde 
levereras från företag, personer som inte brukade jord samt från torpare, (som 
brukade andras jord), de två senare delvis i form av dagsverken. Övriga pålagor 
var avgifter vid förrättningar, påskpenning, lokala gåvor enligt sedvänja samt 
den s.k. likstolen167, som betalades vid begravning, en av den mest omstridda 
avgifterna därför att den enligt 1600-talsbestämmelserna drabbade änkor och 
var relativt hög, 1 ko om bonden ägde 6 kor. Dessa grundprinciper gällde ända 
fram till 1862, då det reformerades ganska försiktigt med bibehållande av 
principen att huvuddelen av lönen skulle betalas in natura ända till 1910. 

Försök pågick under större delen av 1800-talet att göra lönesystemet mer 
enhetligt och systematiskt. Huvudtanken fram till 1862 var en modernisering 
genom lokala avtal. Det fanns två huvudslag av lokala avtal: ackord kunde 
slutas mellan präst och församling om förändringar i villkoren men ackordet 
gällde enbart under respektive pastors tid. Konventioner, den andra sorten, 
gällde även efterträdarna till pastorn ifråga och skulle för att vara giltiga 
stadfästas av Kungl. Maj:t. 

1810-1815. Konventioner helt på frivillighetens väg. Denna första fas byggde på 
en skrivelse från Kungl. Maj:t som betonade att alla löneöverenskommelser 
mellan församling och präst skulle bygga på frivillighet168. Om någon av 
parterna inte gick med på villkoren i en konvention, skulle ärendet 
uppskjutas169. Vid riksdagen 1815 uppstod strid mellan präste- och 
bondestånden om prästeståndets privilegier170. Enligt ett memorial till 
bondeståndet var det uppenbart, att religionens ”heliga ändamål” 
motarbetades av religionslärarens, dvs pastors, löningssätt171. Det dröjde nästan 
50 år innan detta problem löstes i och med 1862 års reglering. 

1816-1829. Frivillighetsprincipens inskränkning. 1816 stadgades att om pastor 
eller församlingens majoritet begärde det, skulle förslag till konvention anmälas 
till kunglig stadfästelse. Om parterna inte var ense, skulle landshövding och 
domkapitel försöka medla. Om detta inte lyckades kunde Kungl. Maj:t ändå 
fastställa konventionen för 25-30 år. Detta ledde i Uppsala stift till fyra 
konventioner172. 

1830-1847. Konventionsförfarandets utvidgning. Attackerna blev nu allt hårdare 
mot prästernas privilegier173. Det politiska trycket ökade att avskaffa 
grundskattesystemet – prästernas avlöningssystem stod i vägen för detta. 174 I 
riksdagen föreslog den inflytelserike ledamoten av bondeståndet Anders 
Danielsson att prästerna inte längre skulle vara sina egna uppbördsmän, ett av 
de mest besvärande inslagen i prästlönesystemet. 

                                                 
167 Stol kommer från gammalt ord för avgift. 
168 Ibid. ss. 46-7 
169 Kungl. cirkulär 17 maj 1810 
170 Ibid. s. 71 
171 RSt 1815 prot. Bd, 1, s. 365. 
172 Ibid. s.  91 
173 Ibid. s. 317 
174 Ibid. s. 149 
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1830 års myntrealisation stabiliserade penningvärdet, vilket bidrog till att 
man tog ytterligare ett steg i riktning mot en central reglering.175 Det kungliga 
cirkuläret den 28 maj 1830 gav tiondegivarna ökade möjligheter att ta egna 
initiativ i fall där tiondemottagarna hade motsatt sig konvention. Fr.o.m. 1830 
kopplades Kammarkollegiet in i konventionsbesluten med inriktning på enhet-
liga bestämmelser, i konflikt med ecklesiastikexpeditionens176 statssekreterare 
von Hartmansdorffs frivilliglinje. Prästernas huvudlinje hade varit frivillighet, 
men bönderna krävde skatteutjämning, skattelindring och skatteförenkling. 

1843 års sockenstämmoreform gav nya kategorier lokal rösträtt. Socken-
nämnderna skulle ha en vald ordförande, vilket försvagade kyrkans inflytande 
eftersom kyrkoherden tidigare varit självskriven. Antalet konventioner ökade 
under denna period, främst genom att man nu tillät att konventioner ingicks 
under vakans, dvs. i skarven mellan två kyrkoherdar; frånvaron av 
kyrkoherden underlättade överenskommelser. 

Konventionerna 1848-62. Från 1849 skulle ett konventionsärende alltid skulle 
underställas Kungl. Maj:t för slutgiltigt avgörande177, oavsett om någon 
underordnad myndighet hade avslagit ansökan. Enligt Alsne kände 
prästeståndet vid denna tid att ståndet var på väg att avskrivas och att privile-
gierna inte längre gav något skydd. Prästernas inflytande minskade genom 
möjligheterna att lämna kyrkan enligt 1860 års förordning178. Antalet präster 
sjönk kraftigt under perioden 1850-70179. Kammarkollegiet skärpte sina 
regleringsprinciper, förordade 50-åriga konventioner, gjorde dem alltmer 
fullständiga och verkade alltmer benägna att tillmötesgå tiondegivarsidan180. 
Konventionerna begränsades ofta till att småpersedlarna slogs ihop och ersattes 
kontant, liksom att de extra pastoralierna (i huvudsak förrättningar och likstol) 
fick en kontant taxa181. Detta gäller landsbygden. I städerna utgjordes 
huvuddelen av prästernas inkomster av sportler, dvs. avgifter vid förrättningar, 
varför konventioner där betydde mindre. 

Alsne konstaterade att prästerna jämsides med en successiv avveckling av de 
ursprungliga, mycket förmånliga lönebestämmelserna också under den 
studerade perioden börjar tappa sin ledande ställning, både som stånd i 
riksdagen och på den lokala nivån. Bland hindren mot en modernisering angav 
Alsne ett religiöst skäl, nämligen att betalning i form av en andel av varje års 
skörd ansågs överensstämma med Bibelns bud medan en fix skattesumma var 
ett mer världsligt system182. Den religiösa principen sammanföll med ett 
världsligt intresse för kyrkan att få del av den pågående värdestegringen på 
grund av ökande skördar i ett allt effektivare jordbruk och dess nyodlingar, 
som ju prästerskapet på grund av tiondets kontruktion fick en andel av. 
Skatteläggningen genom konventionssystemet innebar i stället bestämda 

                                                 
175 Ibid. s. 135-6 
176 Kallades från 1840 Ecklesiastikdepartementet. 
177 Alsne (1966), s. 366 
178 Hultqvist (1954). 
179 Carlsson (1968), s. 113. 
180 Alsne /1966), s. 417-9 
181 Ibid. s. 312 
182 Alsne (1966), ss. 127, 188-9, 225-6, 288. 



 

40 
 

avgifter, även om de var in natura och därmed var beroende av pris-
utvecklingen. Det pågick en intensiv reformdiskussion i riksdagen redan under 
1800-talets första hälft. 

I Uppsala stift hade drygt en tredjedel av pastoraten fått konventioner 
1862183. Att döma av den låga konventionsandelen, 14 procent, i Uppsala stifts 
norrlandspastorat var de norrländska pastoraten ännu mindre benägna till 
konventioner. Om man översätter stiftets andel till riksnivå borde en slutsats 
vara att huvuddelen av alla rikets pastorat 1862 inte hade tagit det steg mot 
nomalisering som konventionerna erbjöd. Många kunde dock ha ackord, dvs. 
en överenskommelse under den aktuella kyrkoherdens livstid. Många torde 
dock fortfarande ha tillämpat de gamla detaljreglerna från den kungliga 
förordningen av den 8 februari 1681. 

1862 genomfördes den viktigaste prästlönereformen under 1800-talet då 
prästerskapets befattning med sin egen uppbörd upphörde och en första 
landsomfattande förenkling av det gamla lönesystemet skedde. Någon 
systematisk forskning av prästernas löne- och anställningsförhållanden under 
perioden efter 1862 års reform har jag inte kunnat finna. Prästerskapets 
inflytande som statstjänstemän, liksom lönerna, har dock fortsatt att successivt 
minska, åtminstone från 1950-talet. 1990 skrev Svante Beckman: ”Few unskilled 
job pay, at the present, less than a priest in the Swedish Church when he (now, 
rather, she) enters the work market after five years of university training”184. 

Icke ordinarie präster 
Utöver klockaren fanns även komministern och adjunkten som underordnade 
befattningshavare inom socken, komministern som ordinarie, utgörande 
omkring 40 procent av prästerskapet185, medan adjunkten var extra ordinarie. 
Båda dessa grupper hade traditionellt en svagare ställning än kyrkoherden, 
vilket ofta framgår av klagomålsärendena, som i flera fall handlar om att 
ersättningar givits av sedvana. Komministrarna avlönades delvis av 
kyrkoherden, delvis av församlingen. Detta reglerades på ett klarare sätt 1862. 
Klockarna, som också arbetade i församlingen, hade däremot hela sin inkomst 
från församlingen. 

Adjunkternas löneförhållanden var helt oreglerade och hade ett ännu sämre 
läge än de andra186. 1862, i samband med den första stora regleringen av de 
ordinarie prästernas löner, stadgades att minimibelopp skulle fastställas i varje 
stift för adjunkterna. Från 1880-talet började man avlöna adjunkterna i olika 
lönegrader efter tjänsteålder, inte bara efter den ordinarie prästens lönenivå 
som tidigare varit en huvudprincip. Stiftsvis fanns det från 1880-talet en omför-
delningsmekanism mellan pastoraten för att kompensera pastorat med låg 
prästinkomst. Fortfarande hade stiften olika principer. Av de 12 stiften följde 4 
stift de äldre principer som gällde före 1880-talet, 6 stift hade de nyare 
principerna om lönegrader för de extra ordinarie. Uppsala och Visby uppvisade 
särskilda förhållanden. 
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184 Beckman (1990), S. 123. 
185 Söderberg (1972), s. 91. 
186 Bergström (1991), s. 56. 
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Vid sekelskiftet 1900 betalades kyrkoherdarnas adjunkter och vikarier 
fortfarande dels av kyrkoherdarna själva, dels av församlingarna187. 

Fögderiet 

Allmänt 
Fögderiets kårtillhörighet har studerats av Westerhult (1969). 
Fögderitjänstemännen var ”förbluffande tidigt ute” med kollektiva 
påtryckningar. Tidiga tecken fanns på gruppsammanhållning; t.ex. lämnade ett 
antal häradsskrivare 1791 in en petition till Kungl. Maj:t om ”lindring i arbetet”. 
Vidare bildades en förmodligen frivillig pensionsförsäkring i Västernorrland 
1805 (med kunglig stadfästelse 1807). Lojaliteterna uppvisade ett mönster: 
enbart kronofogdarna och länsmännen inom länet samverkade aldrig i en 
gemensam grupp, inte heller häradsskrivarna och länsmännen. Sådan 
samverkan skedde endast om även andra grupper deltog. Samverkan över 
länsgränserna förekom redan från 1817. 1844 hölls ett första landsstatsmöte i 
Stockholm med representanter från 16 län. Ett mer systematiskt organiserande 
inom kåren skedde först från 1860-talet med landsstatsmöten ungefär vartannat 
år t.o.m. 1911. Landsstatsmötena gällde även övrig landsstatspersonal, men ej 
landssekreterare (nuv. länsråd), landskamrerer (nuv. regionala skattechefer) 
och lanträntmästare (senare regionala riksbankschefer), även om de inte 
utestängdes. Omkring 1000 personer hade vid sekelskiftet rätt att delta i dessa 
möten, varav cirka hälften var länsmän. Fögderitjänstemännen var de mest 
engagerade, men även länsstyrelsepersonal deltog.188 

Enligt Westerhult torde fögderiets arbete främst ha bestått av lagtolkning. 
Fögderitjänstemännen var den kategori i landsstaten som ”var mest i behov av 
klara föreskrifter, då de fick verka på egen hand och med dålig tillgång till 
auktoriteter att rådfråga”. Fögderitjänstemännen kunde använda förvaltnings-
instrumenten på ett självständigt sätt, det rådde lokala variationer och 
målrationalitet, dvs. flera symptom på ett stor självständighet och marknads-
mässighet. Det rådde brist på disciplinerande medel. Trots att länsmannen hade 
konstitutorial, dvs. kunde tas ur tjänsten vid misskötsel, hände det att 
landshövdingen inte kunde avskeda en försnillande länsman. 189 Det fanns en 
föreställning om att ”en redlig ämbetsman” inte förtjänade att ”minutiöst 
controlleras”, som det, i en annan fråga, uttrycktes av en riksdagsledamot 
1823190. 

Westerhults forskning tyder på att fögderipersonalen tidigt uppvisade både 
individuell autonomi och grupptänkande det senare särskilt från 1860-talet. 
Grundskatternas avveckling från slutet av 1800-talet, vilket borde påverkat 
främst häradsskrivarna, satte inga tydliga spår i deras roller enligt Westerhults 
framställning. Någon radikal förändring av de tre kategoriernas professionella 

                                                 
187 Alsne (1966) s. 32. 
188 Westerhult (1969), ss. 12, 19, 39, 41, 60, 66-71, 111, 
189 Frohnert (1993), s. 288. 
190 Fornander i ett protokollsutdrag från Särskilda utskottets betänkande rörande reglering af 
rikets styrelseverk, RSt prot. 1823 Bihang IV, 6, XI, s. 292. 
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roll kan inte sägas inträffa förrän 1917, då de i olika grad integreras som 
mellanchefer i byråkratin. 

Löne- och anställningsförhållanden 
Frohhnerts studie från 1700-talet ger en detaljerad bild av fögderiets ställning191. 
Tjänstemännen arbetade i stor usträckning på en marknad, bl.a. beroende på 
bristen på ett fungerande pensionssystem. Det pris samhället betalade var 
eventuell vanskötsel av tjänsten under långa perioder. En kronofogde kunde 
t.ex. ha i kommission att utföra förhandlingar med bönder å en 
indelningshavares vägnar, vilket ledde till minskad rättssäkerhet för bönderna. 
Fogden tvingades av landshövdingen till privata utlägg och fick därmed stora 
fordringar på kronan. Kronan var beroende av sina fogdar – även de som 
förskingrat fick en mild behandling. Frohnert anser att länsmannen på 1700-
talet hade en standard ”högre än vanliga bönders, men avsevärt lägre än för 
fogdar och häradsskrivare”192. 

Westerhult (1965) har ingående studerat fögderitjänstemännens ställning och 
ekonomi 1810-1917193, bl.a. deras sportler, dvs. avgifter från allmänheten och 
ger tillsammans med Frohnerts studie en detaljrik bild. Perioden 1810-54 
betecknar Westerhult som det gamla systemets tid194 då allt i stort sett 
fungerade som vid 1700-talets slut. Fram till 1850-talet förekom i den offentliga 
debatten åtskilliga exempel på att alla tre befattningshavarna, kronogdarna, 
häradsskrivarna och länsmännen, på helt eller halvt olagliga sätt tog ut 
extrainkomster av allmänheten, beroende på oklarheter i bestämmelserna, 
hävdvunnen praxis, rena mutor etc.195 Avlöningssystemet och de allmänna 
anställningsförhållandena skapade föreställningen hos tjänstemännen att de 
inte kunde ges nya arbetsuppgifter utan att de ersattes i varje särskilt fall, dvs. 
ett slags entreprenadsystem. De förstärktes i denna uppfattning av att de i stor 
utsträckning lämnades i fred, inga kontroller utfördes och få direktiv gavs om 
hur de rent tekniskt skulle utföra sitt arbete. De fick ordna lokaler själva, 
bestämma arbetstider, anställa personal inom ramen för den lön de fick196. 

Inom fögderiet hade sportlerna störst betydelse för häradsskrivarna. Det var 
enligt Westerhult troligt att sportlerna liksom reseersättningarna översteg de 
faktiska kostnaderna och i praktiken var en löneförstärkning. Häradsskrivarna 
hade nästan lika mycket sportler som fast lön, kronofogdarna betydligt mindre 
sportler men högre total inkomst, åtminstone i början av 1800-talet.197 

Avgifter direkt till tjänstemännens fickor innebar ett rättssäkerhetsproblem. 
Arbetet med skatteuppbörden var genom expeditionslösen kopplat till fögderi-
tjänstemannens privatekonomi. Insamlade uppbördsmedel, bl.a. in natura, 
skulle levereras till Kammarkollegiet och lantränteriet. Förråden av insamlade 

                                                 
191 Frohnert (1993), ss. 89, 153, 239, 267, 273-274, 291-292. 
192 Frohnert (1993), s. 288. 
193 Westerhult (1965). 
194 Ibid. s. 120. 
195 Ibid. s. 168-170. 
196 Tjänstemännens uppfattning om tjänsterna som självständiga framgår även av Westerhult 
(1965), s. 275. 
197 Westerhult (1965), ss. 182 ff. 
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naturaprodukter kunde också vid sidan om sportlerna, vid bristande kontroll 
uppifrån, säljas till marknadspris med överskott över det reglerade 
markegångspriset, varvid mellanskillnaden hamnade hos kronofogden själv. 
Fogdarna kunde bedriva lånerörelse med omhändertagna medel, eller sätta in 
dem på bank för att ge ränta. Därför hade kronofogden i början av 1800-talet 
förbjudits att bedriva egen affärsverksamhet. Utöver sportlerna kunde tjänste-
männen tänkas få ersättning för göromål i tjänsten ”utan särskild föreskrift”198. 
Länsmännens sportelinkomster är svåra att bedöma, enligt Westerhult, som 
anser att de hade möjligheter ”att driva upp sportelinkomsternas belopp” 199, 
vilket i viss grad kunde ske inom regelverkets ramar men också glida över i 
missbruk – gränserna var i dessa sammanhang uppenbarligen flytande. 

Landsstatens första större lönereglering under 1800-talet hade dröjt ända till 
1855 vilket bl.a. berodde på att tjänstemännen arbetade under så olika villkor, 
t.ex. när det gällde sportler. Vid regleringen 1855 av landsstatens löner drogs de 
indelta lönerna in till staten och ersattes med kontantlöner, medan sportlerna 
bibehölls; fögderitjänstemännen ålades att bo på sitt boställe och boställets 
avkastning räknades som en del av lönen200. 

Enligt Westerhult201 förekom sällan debatt om olagliga inkomster under 
andra hälften av 1800-talet vilket han menar kan ha berott på 1850-talets 
lönereglering, som väsentligt minskade möjligheterna till missbruk. 

Till alla de hittills nämnda inkomsterna kom de helt lagliga inkomster 
tjänstemännen fick utom tjänsten under hela 1800-talet genom olika slag av 
advokatliknande uppdrag, såväl tillfälliga som långvariga uppdrag. Vissa 
inskränkningar av dessa möjligheter gjordes under senare delen av 1800-talet. 
Westerhult kan inte precisera hur stora intäkter uppdragen gav, och jämförelser 
med första hälften av 1800-talet är inte heller möjliga, vilket han beklagar 
eftersom det hade varit intressant att få mer kunskap om denna tid ”då 
statsmakterna mer eller mindre förstucket ansåg, att tjänstemännen delvis 
kunde vinna sitt levebröd på privata uppdrag”.202 Men det framgår att särskilt 
länsmännen kunde få stora extrainkomster203. 

Men länge fick tjänstemännen stå för kostnader, inklusive biträdespersonal, 
något som försvann först 1878 för kronofogdar och länsmän i och med att 
särskilda expensmedel infördes, men inte för häradsskrivaren. Inte heller nu 
kontrollerades kostnaderna, utan om dessa översteg expenserna hade 
tjänstemännen själva skyldighet att betala extrakostnaderna med egna medel. 

Man kan se fögderipersonalens anställningsform som ett slags mellanform 
mellan reguljär, ordinarie statlig anställning och icke ordinarie anställning. 
Fögderiets tjänstemän på landet, som de skildras av Frohnert under 1700-talet, 
var inte bara en stabil och lojal tjänstemannakader i förhållande till 
statsmakterna. Både fogde och häradsskrivare hade viss fast penninglön, 
länsmannen en ganska obetydlig sådan. Länsmännen skötte sin funktion ofta 

                                                 
198 Westerhult (1965), s. 168. 
199 Ibid. ss. 157-160. 
200 Ibid. s. 152. 
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203 Ibid. ss. 286, 297. 
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vid sidan av ett jordbruk. Inkomstkällor vid sidan om penninglönen, jordbruks-
produkter (från indelning och boställe) och sportler, påverkade tjänstemannens 
ekonomi: 

”Det faktum att ämbetsmännen under 1700-talet placerade pengar i 
gårdar, kvarnar, sågar och ägnade sig åt spannmålshandel och utlåning 
gör att man inom denna grupp borde söka en del av 1800-talets 
entreprenörer på landsbygden”.204 

 
Dvs. tjänstemännen stod ganska nära marknaden och fungerade delvis ungefär 
som småföretagare. Frohnert hänvisar även till förekomsten av ackord under 
1700- och 1800-talet som ett tecken på att tjänsterna i hög grad uppfattades som 
en källa till inkomst och status inte primärt som ett åliggande från kronan. 

Länsmännen hade ännu 1848 enligt Westerhult205 fortfarande bara en 
fjärdedel av häradsskrivarnas och kronofogdarnas totala inkomster (inklusive 
boställe och sportler). Länsmännens relativa position förbättrades något till 
1868 och 1902 då de uppnått cirka 1/3 respektive knappt hälften av de två andra 
yrkesgruppernas inkomster. Länsmannen var alltså fortfarande under 1800-
talet nödsakad att i stor utsträckning lita till andra inkomster. 

Den största förändringen i lönesystemet skedde under åren kring 1880 då 
sportelandelen minskades väsrentligt. Häradsskrivarna fick behålla en av de 
mer inkomstbringande sportlerna, debetsedelslösen206 och finansierade därmed 
sina assistenter ända till 1940-talet. 

Häradshövdingarna 

Allmänt 
Jurister är när det gäller löne- och anställningsförhållanden en disparat grupp 
inom statsförvaltningen, bestående av såväl domare av olika slag som jurister i 
övrig förvaltning med mer eller mindre renodlade juridiska arbetsuppgifter. 
Det är framförallt i Modéers skrifter som domarrollen behandlas. 
Ämbetsmannakulturen under åren 1870-1914 var maskulin och kristen och 
rättskulturen var idealistisk.207 Modéer bedömer att hovrättsdomarna tillhörde 
en byråkratisk ämbetsmannakultur medan underrättsdomarna var mer 
individualistiska, varvid häradsrätterna representerar en lantlig, 
bondeinfluerad rättskultur och rådshusrätterna (med borgmästare och rådmän) 
en mer urban variant208. 

Den äldre generationens häradshövdingarna fram till 1940-talet, hade enligt 
Modéer ”en central ställning inte bara i lokalsamhället utan också genom sin 
dominerande roll i domarsätet. Den förhärskande inkvisitionsprincipen i brott-
målen kombinerad med en avsaknad av professionella åklagare och advokater 

                                                 
204 Frohnert (1993), s. 286. 
205 Westerhult (1965), ss. 254-5. Min egen bearbetning av Westerhults medianvärden och 
mittår i hans tidsintervall. 
206 Ibid. s. 166. 
207 Modéer (2009), s. 160. 
208 Modéer  (1994), ss. 15-17, 38. 
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nödvändiggjorde en stark processledning.”209 Inkvisitionsprocessen började 
successivt minska i betydelse redan under 1800-talet210 och från 1948 medförde 
den nya processordningen att åklagare och advokater blev i stort sett 
jämbördiga parter i domstolen med domaren som formell, men i övrigt ganska 
passiv, processledare211. ”Häradshövdingens tid var förbi , och samma öde 
drabbade den gamle provinsialläkaren”, skriver Bertilsson212. 

1971 års tingsrättsreform innebar att häradsrätt och rådhusrätt förenades och 
1975 överfördes antagningen av tingsnotarierna från den lokala domstolen till 
en central instans213. Fram till 1976, menar Modéer, präglades tingsrätternas 
kultur fortfarande av häradsrätternas kultur, inklusive förankringen i de 
bondedominerade nämnnderna; därefter bidrog de nämnda reformerna, 
inklusive fackföreningarnas ”lika löne”-princip som urholkade domarnas löner, 
till att domarna numera står för en ämbetsmannabyråkratisk kultur214. 

Sammanfattningsvis inträffade en viktig förändring i och med 1948 års 
rättegångsreform då domare, åklagare och försvarsadvokat fick mer jämställda 
roller. På 1970-talet försvann titeln häradshövding vilket var ett tecken på 
övergången till större domstolar och inordningen i byråkratin. Yrkesrollens 
autonomi i form av det självständiga dömandet har dock inte ändrats sedan 
1800-talet. 

Löne- och anställningsförhållanden 
På grund av lönekonstruktionen, med ett stort inslag av expeditionsavgifter, 
sportler, från allmänheten, tillhörde häradshövdingarna ända fram till 1940-
talet de bäst avlönade statstjänstemännen. ”Denna ekonomiska särställning 
bidrog i hög grad till att ge domarkulturen en hög status bland juristerna”, 
menar Modéer215. Häradshövdingarnas oavsättlighet, ekonomiska och 
professionella styrka, och det förhållandet att de själva avlönade alla biträden 
och stod för de administrativa kostnaderna, gav dem ett oberoende som också 
yttrade sig i självsvåld: det var inte ovanligt att de var borta från 4 av 10 
allmänna tingssammanträden som överläts åt ibland bristfälliga vikarier216. Från 
1918 skapades en fastare organisation med statsavlönade notarier, men även 
efter denna tidpunkt beskrivs tillsättningen av de underordnade tjänsterna som 
en privat angelägenhet mellan den enskilde häradshövdingen och den 
sökande.217 Genom en ny domsagostadga på 1930-talet reducerades dock 
häradshövdingens självbestämmande över att ge notarierna ansvar för s.k. stora 

                                                 
209 Ibid. s. 22. 
210 Andersson (1995b), s. 81. 
211 Ibid. ss. 50-51. 
212 Bertilsson (1995), s. 34. 
213 Ibid. s. 55, 39. 
214 Ibid. s. 60-61, 69, 73. 
215 Ibid. s. 24. 
216 Ibid. s. 26. 
217 Andersson (1995a), s. 43, 50. 
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ting218. Från 1943 förbjöds användandet av oavlönad arbetskraft i domar-
kanslierna, samtidigt som häradshövdingarnas sportler drogs in.219 

Läroverkslärarna 

Allmänt 
Läroverkslärarnas äldre historia har skildrats framförallt av Rodhe (1908), 
Warne (1959) och Florin-Johansson (1993). Läroverk fanns under olika 
beteckningar sedan gammalt. 1849 samordnades dessa till ett sammanhängande 
läroverkssystem.220 

Med avskaffandet av lärarnas förhöjda tjänsteårsberäkning 1849 försvann ett 
viktigt band mellan kyrka och läroverk (behandlas närmare nedan). Ett annat 
band kvarstod under hela 1800-talet, nämligen lektorernas ledamotskap i 
domkapitlen i varje stift221. Skolorna lydde i viss utsträckning under 
domkapitlen och lektorerna utövade således kontroll över sin egen rektor och 
verksamhet, ett utslag av professionell självförvaltning222. Detta försvann med 
beslutet 1904 när läroverken bröts ut ur domkapitlen och fördes in under en 
central, statlig överstyrelse (sedermera Skolöverstyrelsen).223 

Läroverkens lärare hade även ett starkt band med universiteten, särskilt 
lektorerna; 1879 hade 50 av 162 lektorer tidigare varit docenter, liksom även 
vissa adjunkter. Ämneslärarkompetensen förvärvades genom akademiska 
studier i ett antal ämnen, till skillnad från folkskollärarna som utbildades i 
särskilda, sammanhållna lärarseminarier. Läroverkslärarna hade ingen 
gemensam utbildning, utöver universitetsvistelsen som höll dem samman som 
en kår. Ämneslärarna gick en särskild pedagogisk kurs vid universiteten224. Den 
pedagogiska kompetensen tränades och testades genom provåret som infördes 
på prov 1865, blev obligatoriskt 1875 och avskaffades först 1969225. Genom 
provåret fick professionen viss kontroll över lärarutbildningen och tilldelandet 
av behörighet. 

Perioden 1950-80 har beskrivits som en tid av avprofessionalisering226: 
relationen mellan lärare och forskning bröts, den professionella 
självständigheten ersattes av konkreta och detaljerade anvisningar om 
yrkesutövningen, arbetsgivarna tog över den fortbildning som tidigare 
bedrivits av lärarnas egna organisationer. Det ansågs viktigare att bedriva 
fackliga än professionella aktiviteter efter 1965 års konflikträtt. 1968 
sammanfördes utbildningen för klass- och ämneslärare (dvs. för folkskollärare 

                                                 
218 Ibid. ss. 50-51. 
219 Ibid. ss. 50-51. 
220 Ibid. ss. 540-1, 547. Läroverksorganisationen bibehölls med vissa förändringar ända till 
1965. 
221 Ibid. ss. 129 
222 Rodhe (1908),s. 43, menar att lektorernas inflytande i domkapitlen var betydande och in-
nebär att det snarare var skolfolket som styrde kyrkan än tvärtom. 
223 Från 1918 handhade Skolöverstyrelsen både folkskola och läroverk. (Isling (1980), s. 164). 
224 Carlgren–Marton (2005), s. 98. 
225 Florin–Johansson (1993), ss. 169, 284, 157. 
226 Carlgren-Marton (2005) sid. 106-110. Se även Persson (2008), s. 328-9. 
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och läroverkslärare) i lärarhögskolor och dessa har under de senaste åren 
integrerats med universiteten227. Från 1989 fick den gamla folkskolans och det 
gamla läroverkets lärare samma värde i form av lön och status, en betydelsefull 
slutstation för de f.d. folkskollärarnas professionaliseringssträvanden. 

I sammanfattning var 1849 var ett viktigt årtal genom att läroverkslärarna 
inordnades i ett nationellt systematiskt ordnat läroverk. Läroverkens skiljande 
från kyrkan 1904 var en annan viktig tidpunkt. Den förändring som hade ännu 
större betydelse för lärarna som professionella idag, kom dock genom 
skolreformerna från mitten av 1900-talet och kommunaliseringen kring 1990 (se 
nedan). 

Löne- och anställningsförhållanden 
Lärarlönerna var i allmänhet låga i början av 1800-talet. En lönehöjning gjordes 
1829, men den beskrivs som obetydlig228. Statssekreteraren von Hartmansdorff 
anförde 1831 principen ”lika lön för lika arbete”229 – en princip som i olika 
sammanhang dyker upp under 1800-talets första hälft. Sportlerna försvårade 
uppnåendet av detta. 

Lektorernas lön utgick till huvuddelen in natura, varav en del i form av 
bostad, som beräknades till lågt värde i lönen samt för vissa av lektorerna i 
allmänhet ett prebendepastorat230 (åtminstone fram till 1904). Adjunkterna hade 
in natura lön, men fick sin lön inlöst efter fastställt markegångspris, som oftast 
var lägre än det verkliga priset på marknaden. 

1843 års skolrevision framförde att det bara var lektorer med förmånliga 
prebendepastorat som hade rimliga löner231. Lärarna måste försörja sig som 
privatlärare232. En rektor uttalade 1845 att lärarnas löner borde höjas så att de 
”emanciperades” och att staten skulle få full rättighet till deras verksamhet233. 
Åtminstone på 1840-talet gällde att lärarna till stor del, t.ex. i Stockholm 
huvuddelen, fick sina inkomster i form av avgifter från eleverna, som delvis 
kan ha varit frivilliga, delvis med inslag av grupptryck234. 

Enligt von Hartmansdorff i adelsståndet 1848235 kunde en rektor i Växjö inte 
kunde förmås lämna sin tjänst, trots ålderdom ”emedan pensionen ingalunda 
svarade mot sportlerna”. Det viktiga enligt Hartmandorff var att föräldrarna 
inte skulle behöva ha kontakt med lärarna när avgiften bestäms utan enbart 
med styrelsen – annars ”frukta föräldrarna att lärarna skola vanvårda barnen, 

                                                 
227 Carlgren-Marton (2005), s. 98. 
228 Rodhe (1908) ss. 128-9, 154. 
229 Rodhe (1908), s. 225; uttalandet återfinns i ett statsrådsprotokoll 22 dec 1831. von Hart-
mansdorff hade 1831 blivit statssekreterare i ecklesiastikexpeditionen, ungefär motsvarande 
senare tiders ecklesiastikminister.  
230 Warne (1959), s. 391. Enligt Rodhe (1908), sid. 44-45, fick lektorer som inte ville prästvigas 
fick ersätta vikariernas resekostnader. 
231 Warne (1959) ss. 377-92. 
232 Rodhe (1908) s. 170. 
233 Warne (1959) s. 360. 
234 Åtminstone om man kan döma av Warnes skildring av förhållandena på 1840-talet. Avgif-
terna behandlas bl.a. på ss. 433-451, 547 som jag refererar i den följande texten. 
235 Ibid. s. 440-441. 
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om för dem intet betalas, under det de övriga kamraterna erlägga avgifter”. 
Kungl. Maj:t hade föreslagit att maximalt 20 riksdaler (2045 kr i 2006 års 
prisnivå) om året skulle betalas, med möjlighet till nedsättning vid behov. 
Avgifterna väckte debatt i ständerna. En biskop menade att alla läroverk inte 
tog upp avgifter, medan en annan biskop menade att avgifter var motbjudande. 
I bondeståndet antogs att lärare nog skulle komma att ändå ”i tysthet” ta emot 
stickpengar även om betalningsformen ändrades och även om de så fick en 20-
dubblad lön så skulle de göra sura miner ”alldeles såsom vissa kronobetjänter 
äro vana i dylikt fall göra”. Dessa sportler var uppenbarligen en infekterad 
fråga. I det förstärkta utskottet bifölls endast 5 riksdaler terminsavgift (med en 
rösts övervikt), alltså hälften av propositionens förslag; enligt det cirkulär som 
sedan utfärdades var föräldrarna, enligt Warne, befriade från terminspengar 
direkt till lärarna236. I samband med läroverksreformen 1849 höjdes lärarnas 
löner, bl.a. för att åtminstone delvis kompensera för att sportlerna upphörde. 
Elevernas avgifter skulle därefter gå direkt till statskassan. 237 

De närmaste 100 åren hände fördes lärarna, liksom andra 
ämbetsmän,successivt ut ur indelningsverket (genomfört på 1880-talet) samt 
inordnades i det centraliserade lönesystemet som stod färdigt 1948, småskole- 
och folksskollärare redan 1937238. 

Fr.o.m. 1958, när länsskolnämnderna inrättades, var den svenska skolans, 
både folkskolans och läroverkets, traditionella band med kyrkan helt brutna. 
1962 beslutade riksdagen införa grundskolan och under 1960-talet fördes de två 
lärarkollektiven samman i högstadiet. För de f.d. läroverkslärarna, varav en del 
av var adjunkter i grundskolan, flyttades tillsättningen från regeringen till 
Skolöverstyrelsen och därifrån till länsskolnämnderna. Stat och kommun 
ansvarade gemensamt för grundskola och gymnasium; grundskollärarna, som 
den nya lärarkategorin kom att kallas från 1980-talet, anställdes av kommunen 
men lönerna var statligt reglerade och staten gav statsbidrag till lönerna239. Eller 
annorlunda uttryckt: Lärarna var statsanställda och lönerna betalades av staten 
men löneavtalen slöts av kommunerna, vilket finansministern vid denna tid, 
Kjell-Olof Feldt, såg som ett problem för den ekonomiska stabiliteten eftersom 
regeringen inte hade makt över kommunerna240. 

1989 fattade riksdagen principbeslut om kommunaliseringen av grundskola 
och gymnasium och fr.o.m. 1991 upphörde statens och kommunernas gemen-
samma huvudmannaskap vad gällde personalen. Åren efter 
kommunaliseringen försvann lektorerna nästan helt från gymnasierna – mellan 
1978 och 2005 sjönk andelen lektorer av gymnasielärarna från 6.6 procent till 0,5 
procent241. Under perioden 1991-94 expanderade de privata friskolorna. Trots 
kommunalisering och privatisering har dock staten fortfarande ett mycket 
starkt inflytande över skolorna. 

                                                 
236 Ibid. s. 546-7. 
237 Ibid. ss. 540-1, 547. Läroverksorganisationen bibehölls med vissa förändringar ända till 
1965. 
238 Persson (2008), s. 290. 
239 Persson (2008), s. 281, 309-310. 
240 Feldt (2011), s. 120. 
241 Ibid. s. 81. 
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Tjänsteårsberäkningen242 
Läroverkslärare sökte sig ofta över till prästbanan från det dåligt avlönade 
läraryrket. För att bättre kunna konkurrera med de präster som sökte tjänster 
och därmed underlätta övergången från skolan fick lärarna tillgodoräkna sig 
dubbla tjänsteår. I adelsståndet framfördes att de flesta unga män som ägnade 
sig åt skolundervisning gjorde det för att vinna framgång inom kyrkan243. Den 
förmånliga tjänstårsberäkningen var framförallt ett sätt att underlätta lärar-
rekryteringen genom att underlätta för dem att kunna få del av den 
pensionering som prästyrket medförde, nämligen tjänstgöring livet ut, en 
metod som förmodligen ansågs svår att tillämpa i läraryrket. Dessutom 
gynnades på detta sätt präster med högre utbildning – tjänsteårsförturen gällde 
framförallt de bättre avlönade pastoraten244. Enligt Carlsson245 motarbetades 
systemet av det lägre prästerskapet, som utkonkurrerades av yngre lärare, men 
gillades av biskoparna. 

Förutom cirka 550 lärare under 1830- och 1840-talen hade mellan 150 och 180 
andra befattningar motsvarande tjänsteårsförmån: konsistorienotarier, 
hovpredikanter, amanuenser vid Kungliga biblioteket, regements-, slotts- och 
fångpredikanter, stadskomministrar m.fl.246. Eller enligt Rodhe: Läroverket 
bekostades delvis av de sämst avlönade ämbetsmännen i riket, 
pastorsadjunkter och komministrar, eftersom deras befordran fördröjdes av de 
lärare som gynnades vid kyrkoherdetillsättningar247. Av prästeståndets 50 
medlemmar vid 1847/48 års riksdag hade ”mer än 40, kanske 46”, fått 
tillgodoräkna sig denna tjänsteårsförmån248. 

Tjänsteårsförmånen halverades 1842 och försvann helt 1849249; utskottet 
motiverade avskaffandet som ett stöd för prästernas meritering genom 
församlingsarbete snarare än genom lärararbete250. 1858 fick lärarna rätt till 
pension från indragningsstaten, det allmänna kontot för pensioner och andra 
ersättningar än vanlig lön. 

Sammanfattningsvis är de viktigaste årtalen för lärarnas löne- och 
anställningsförhållanden 1849 (sportlernas upphörande), 1870-talet (då 
indelningarna upphörde), 1940-talet (inordnande i det statliga lönesystemet) 
och kommunaliseringen kring 1990. 

Folkskolan 
Folkskolan var en kommunal angelägenhet med statliga inslag i form av 
reglering och bidrag, från början en kyrkokommunal fråga som under 1900-
talet successivt fördes in under den världsliga kommunen. Folkskollärarna 

                                                 
242 Tjänsteårsberäkningen har givits en särskild rubrik för att markera dess särställning i lö-
nesammanhang som en brygga mellan läroverken och kyrkan. 
243 Warne (1959), ss. 467-8. 
244 Rodhe (1908), ss. 39-41. 
245 Carlsson (1973), s. 309. 
246 Rodhe (1908) ss. 160-6. 
247 Ibid. ss. 155. 
248 Enligt ett uttalande av biskopen Heurlin, se Warne (1959), s. 46. 
249 Warne (1959), ss. 379, 413, 423, 541. Se även Carlsson (1973), s. 309. 
250 Warne (1959), ss. 422-3. 
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uppnådde en allt större grad av professionalisering och samhällsinflytande 
under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet251. Den sista formella 
skillnaden mellan läroverkslärarna och folksskollärarna förvann i samband 
med kommunaliseringen åren kring 1990. 

Läkarna 

Allmänt 
1800-talets första hälft präglades av en dragkamp mellan två akademiska 
professioner representerade av den medicinska fakulteten i Uppsala och 
kirurgiutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm; den senare lydde 
under Sundhetskollegium ända till 1861, då institutet helt akademiserades252. 
Under åren 1824-38 vägrade läkare avlägga ämbetsexamen inför kollegiet 
eftersom den medicinska fakulteten i Uppsala inte accepterade kirurgexamen i 
Stockholm och inte heller Sundhetskollegiums ansvar för ämbetsexamen. 
Konflikten bilades genom att de två professionerna smältes samman i läkar-
utbildningen. 

1822 utfärdades instruktion för provinsialläkarna. Under andra hälften av 
1800-talet skedde viktiga vetenskapliga framsteg som gav läkarna en ny 
plattform att stå på i sin praktik253. Läkarna framträdde under 1800-talets sista 
årtionden alltmer i samhällsdebatten i folkhälsofrågor, särskilt stads- och 
provinsialläkarna i en roll som militärläkarna tidigare hade dominerat.254 Enligt 
en forskare har läkaryrket som en fri profession, av den typ som förekommit i 
den anglosaxiska världen, alltid varit sällsynt i Sverige, där den akademiska 
och statliga professionstypen dominerat – under 1900-talets första decennier var 
rena privatpraktiker bland läkarna i klar minoritet, cirka 1/3, men många hade 
även offentliga uppdrag255. Under de senaste åren, varmed förmodligen avses 
de sista decennierna på 1900-talet, har dock andelen läkare anställda av 
kapitalet ökat.256 

Enligt Johannisson kunde läkarna ”kring sekelskiftet tillgodogöra sig den 
ämbetsmannaideologi som vuxit fram under 1800-talets andra hälft ---. Liksom 
domaren, biskopen eller borgmästaren representerar läkaren en högre ordning 
höjd över förgängliga konflikter och mänskliga småaktigheter”. 257 Man kan 
tolka detta som att läkaren vid denna tid kompletterat sin professionella status 
med en ämbetsmannastatus. 1915 ändrades dock läkarens formella ställning i 
den meningen att även icke auktoriserade läkare fick rätt att verka som läkare. 
1951 lyckades läkarkåren enas om en läkarkodex258. Först 1960 fick läkaren sin 
yrkestitel skyddad, vilket är sent internationellt sett. 259 

                                                 
251 Se t.ex. Persson (2008). 
252 Lennmalm (1910), ss. 158-163, 239. 
253 Eklöf (2000), s. 21. 
254 Stråt (2012), s. 404-5, med hänvisning till forskning av Jenny Björkman. 
255 Åmark (1989), s. 97. 
256 Ibid. s. 348 
257 Johannisson (1990), s. 38. 
258 Eklöf (2000), s. 239. 
259 Ibid. s. 344, 22, 100. 
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En stor förändring i läkarrollen kom i och med utbyggnaden av den 
allmänna sjukvården från 1930-talet och framåt. Antalet läkare fördubblades 
från 1 600 år 1920 till 3 200 år 1940.260 Mot slutet av 1930-talet var 40 procent av 
läkarna knutna till sjukhusen261. 

De viktigaste årtal för läkarnas professionella roll, som kår och som enskilda, 
förefaller vara de sista decennierna av 1800-talet, med hänsyn till de 
vetenskapliga framstegen, samt perioden 1950-60 som innebar både en 
läkarkodex och en lagligt skyddad läkartitel. 

Löne- och anställningsförhållanden 
Carl Johan Ekströmer, en av de ledande svenska läkarna vid mitten av 1800-
talet, berättar att en f.d. regementsläkare 1821 skar guld med täljknivar som 
enskild praktiker262. Själv hade han, trots offentlig tjänst, ”en vidsträckt och efter 
våra förhållanden ganska lönande enskild praktik” under åren 1820-40263. 
Läkarna bibehöll anknytningen till privatpraktik till, vilket var läkarnas 
dominerande verksamhet långt in på 1900-talet; mest liknar läkarna på denna 
punkt juristerna som alltid haft både en offentlig gren och en privat, 
advokaterna. Av privatpraktiserande läkare krävdes också att fattiga skulle få 
gratis sjukvård. Gratis arbete skulle även gälla förvaltningspersonalen 
åtminstone vid Serafimerordensgillet264 – statens breda organisationsutredning 
1859 nämner gillets stadgar ”hwilken bland riddares pligter nämner 
förbindelsen att åtaga sig öfverinseende vid sjuk- och fattighus – obestridligen 
en ädel idé, som traditionellt fortlefvat från en längesedan förfluten tidsålder, 
då inom hela christenheten förlänandet av riddarevärdigheten medförde 
förpligtelser och uppoffringar till den lidande menskligheten”. Texten har nog 
en sarkastisk biton. 

Från mitten av 1800-talet blev det allt vanligare att läkarna fick civila 
offentliga tjänster265, i sjukhus och som provinsialläkare. Från 1890 började 
kommuner ersätta provinsialläkarna för fattigsjukvården266. Skyldigheten att ge 
fattiga gratis sjukvård hade vid mitten av 1900-talet förvunnit ur de flesta 
läkartaxor267. 1905 godkände staten att ett stort antal extra provinsialläkare 
tillsattes med sämre villkor än de ordinarie. Vid denna tid fanns det fler e.o. 
provinsialläkare än ordinarie.268 

Sjukkasseersättningen för läkarvård var en diskussionsfråga under 1900-
talets första hälft av, som det visade sig, stor betydelse för läkarnas inkomster. 
Redan 1919 lades ett förslag om sådan ersättning, men från läkarhåll invändes 
att man inte genom fri läkarvård borde öka arbetsbelastningen på de fåtaliga 

                                                 
260 Schöldström (2003), s. 28. 
261 Eklöf (2000), ss. 83, 86. 
262 Ekströmer (2007).   
263 Ibid. s. 228; levnadsskildringens författare var kollegan C-G Santesson, död 1886. 
264 Betänkande angående förändrad organisation af rikets styrelse- och förvaltningsverk. 
Stockholm 1859. Ss. 166-7. 
265 SOU 1948:14, s. 114. 
266 Ibid. s. 38. 
267 Ibid. s. 113. 
268 Schöldström (2003), s. 21-22. 



 

52 
 

läkarna. Socialstyrelsens uppfattning var dock den motsatta – 
läkarvårdsersättning borde omedelbart införas i alla statsunderstödda 
sjukkassor ”där detta läte sig göra” 269. Statsrådet Möller avstod vid denna 
tidpunkt, 1926, från ett sådant förslag eftersom det visat sig att inom så gott 
som alla länder där detta införts obligatoriskt ”svåra slitningar uppkommit 
mellan kassorna och läkarkåren”. Frivilligheten var den väg Möller valde, och 
länge höll fast vid för att genom avtalsfrihet skapa ”en garanti för att båda 
parters skäliga intressen bliva tillgodosedda”. Den svenska läkarkåren anses 
inte ha haft samma nära kontakter med den frivilliga sjukkasserörelsen som 
fanns i andra länder. De var under 1900-talets första decennier i växande grad 
inriktade på sjukhusvård och provinsialläkarverksamhet och såg inget 
ekonomiskt intresse av sjukkassornas expansion270. Sjukkassorna 
representerade ”split och kiv från första början”271 och i valet mellan ett 
obligatorium och frivilligt sjukkassesystem föredrog läkarna det sistnämnda 
såsom lättare att komma till tals med272. När det första riksdagsbeslutet 1946 
togs om generell läkarvårdsersättning genom sjukkassa (ännu inte obligatorisk) 
framfördes i riksdagen återigen samma farhågor som läkarna tidigare hävdat, 
nämligen det oförnuftiga i att ”ytterligare öka redan för stora anspråk på 
sjukhus-, läkar- och sjuksköterskevård…”273 Man ville inte tjäna två herrar som 
en ledande läkare uttryckte det 1953274. Vissa läkare ansåg att socialisering 
hotade yrket275. 1955 blev dock sjukkassan obligatorisk. 

Sjukhusläkarna hade enligt lasaretttadgan 1901 rätt att ta emot frivilligt 
erbjudna ersättningar. Men dessa läkares frihet att erbjuda privata och 
halvenskilda rum inskränktes successivt för att 1959 vara generellt förbjudet. 
Detta gällde dock bara den slutna vården – hur läkarna ordnade den öppna 
vård som bedrevs inom sjukhusen var deras ensak276. 

De yngre läkarna hade under decennierna kring 1900 svårt att få tjänst och 
inkomst, 1900 fanns tjänster bara för 63 procent av läkarna277. Perioden mellan 
1920 och 1940 drabbades underläkarna av hårda villkor; tjänstgöring utan lön 
var vanlig och läkaren kunde tvingas bo på sjukhusområdet under primitiva 
förhållanden278. På 1920-talades om ”assistentläkareländet” med utbildnings-
tjänster för nyblivna medicine licentiater, ett sätt för landstingen att få billig och 
kvalificerad arbetskraft279. Sveriges yngre läkares förening, SYLF, bildades 1921 
och tog sig an detta. På SYLF:s hemsida (på webben) nämns särskilt 
organisationens insatser vid slutet av 1930-talet med anledning av 
underläkarnas svåra situation vid de statliga Serafimerlasarettet och Karolinska 

                                                 
269 Prop. 1926:117 angående anslag till sjukkasseväsendets befrämjande, ss. 131-2, 134.  
270 Eklöf (2000), ss. 83, 86. 
271 Ibid. s. 84, refererar till citat från Gibson, Läkartidningen 1929. 
272 Lindqvist (1990), s. 86. 
273 Fröken Andersson i RD prot. 1946 FK 43:sid. 22. 
274 Ibid. s. 86 som citerar Gunnar Björck: Medicin för politiker och andra uppsatser. 1953.  
275 Eklöf (2000), s. 78. 
276 Åmark (1989), s. 97. 
277 Eklöf (2000), s. 29, 78. 
278 Ibid. s. 28. 
279 Ibid. s. 40. 
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sjukhuset. ”Rätten till arbete må icke uteslutande gälla rätten till evig jourtjänst, 
i vilket avseende överordnade befattningshavares generositet mot yngre 
kolleger knappast känner några gränser” skrev ögonläkaren Stig Holm 1939280. I 
samverkan med motsvarande proteströrelser bland jurister och lärare gav SYLF 
impulser till SACO (1947). 

7-kronorsreformen 1970 betecknas som den enskilda händelse som har haft 
störst betydelse för läkarnas arbetsförhållanden: läkarna omvandlades från fria 
yrkesutövare till arbetstidsreglerade tjänstemän281. I Läkarförbundets historik 
drar en av författarna trådarna bakom utvecklingen till löneanställda läkare 
ända till socialdemokraterna på 1930-talet282. Han menar att läkarnas makt över 
samhällsutvecklingen ”successivt minskat i takt med den ökande 
byråkratiseringen och politiseringen av vården som inleddes i mitten av 1950-
talet och sedan påtagligt förstärktes med 7-kronorsreformen 1970”283. 
Läkarförbundets hårdnackade motstånd gjorde organisationen till ett offer för 
den sjukvårdspolitiska omsvängningen under perioden 1948-70 anser Eklöf284, 
som dock även refererar till en annan forskare (Ito) som menat att läkarna först 
1946 började utveckla ett självmedvetande som en fri profession285. Även inom 
professionen var meningarna om reformerna delade. Läkarförbundets stridbare 
ordförande Dag Knutsson avgick 1962 såsom alltför negativ till reformarbetet286. 
I samband med 7-kronorsreformen blev Lars Werkö ordförande vilket beskrivs 
som att makten hade tagits av de yngre läkarna, som var mer förstående till 
reformerna287. 

Den obligatoriska sjukkassan 1955 bidrog till att standardisera läkartaxorna. 
Av de professioner som studeras i detta sammanhang är överläkarna de som 
längst haft kvar de personliga inkomsterna, ända till 1970. Någon samlad 
analys av sambandet mellan betalningsform och yrkesroll har jag inte kunnat 
finna i litteraturen. 

Professorerna 

Allmänt 
Professorersrollen liksom anställningsförhållandena behandlas utförligt i 
universitetshistoriska verk av Frängsmyr (2010) om Uppsala samt Weibull 
(1968), Gierow (1971) och Fehrman (2004) om Lund. Blomqvist (1992) har gjort 
en överblick över perioden 1820-1920 vad gäller universitetens autonomi, vilket 
även innefattar personaladministrativa aspekter av intresse i detta 
sammanhang. 

Varje universitetsämne representerade vid 1800-talets början ett stort, 
varierande och unikt tjänsteinnehåll. Ämnesinnehållet styrde tillsättningarna 

                                                 
280 Ibid. s. 82. 
281 Schölderström (2003), s. 50-51. 
282 Ibid. s. 29. 
283 T Scherstén (2003), s. 201. 
284 Eklöf (2000), sid. 90. 
285 Ibid. s. 230. 
286 Eklöf (2000) sid. 231-2. 
287 Rexed (2003), ss. 113-4. 
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och blev därför både professionellt och politiskt heta frågor. Eftersom tjänsterna 
var få och unika blev kampen om dem hård. Professorsrollen ändrades särskilt 
från 1800-talets mitt allteftersom den vetenskapliga utvecklingen ledde till mer 
specialisering288. Antalet tjänster ökade i takt med specialiseringen. En metod 
var att tillsätta e.o. professorer, vilket skedde i ganska stor omfattning. 1909 
blev alla e.o. professorer ordinarie, viket i ett slag ökade antalet professorer 
väsentligt. 

Professorerna utförde inte bara forskning och undervisning utan hade också 
makt, t.ex. vid examination. Professorerna hade också administrativ makt, både 
individuellt och kollektivt i fakultet och konsistorium. Liksom ordinarie 
tjänstemän i förvaltningen i övrigt hade de stor makt över sin egen tjänst, 
kanske ännu större än de flesta andra tjänstemän. Några exempel på 
professorers inflytande visas nedan. 

 
C W Böttigers professur i Uppsala i moderna litteraturen och estetiken, 

som han fick 1856 förändrades 1858 i och med att riksdagen beviljade 
medel för en professur vid vartdera universiteten i moderna språk. 
Genom att den nya professuren låg så nära den gamla kom de två 
aktuella professorerna, Böttiger och B E Malmström, överens om hur 
ämnena skulle fördelas. Deras gemensamma förslag antogs och Böttiger, 
såsom innehavare av den gamla professuren, gavs rätten att välja. Han 
valde då den nyeuropeiska lingvistiken, modern litteratur och estetik, och 
Malmström fick den andra: estetik samt litteratur- och konsthistoria289. 

Fördelningen av de juridiska ämnena ger ytterligare exempel. Fram till 
1840-talets början sköttes alla juridikens kärnområden i Uppsala av en 
person, professor Boëthius, civilrätt, processrätt, straffrätt m.m. 1843 
tillträdde ytterligare en professor, Lindblad, som fick hand om 
kriminalrätt, processrätt och rättshistoria290 En överenskommelse slöts då 
mellan Boëthius och Lindblad så att rättshistoria fördes över från 
Lindblad till Boëthius medan juridisk encyklopedi fördes till Lindblad. 

Vid ett tillfälle, som blev berömt, bröt dock försöken till samförstånd 
samman. Bakgrunden var svårigheten att efter en statsrättsprofessors 
död, 1854, fördela hans undervisning och examination på de andra 
tjänsterna. Kollegerna ansåg att e.o. professorn i kamerallagfarenhet, C A 
Juel, var skyldig att åta sig vikariatet eftersom han var den ende 
adjunkten och denne hade ju hade en sådan skyldighet. Juel menade sig 
inte ha tid och hävdade att det skulle leda till ekonomisk förlust. Kanslern 
förordnade honom då mot hans vilja, varpå Juel sa upp sig och tvingade 
därmed de övriga att ta hand om arbetet. Kanslern krävde då att 
professorerna skulle lösa vakansfrågan. De vägrade. Då beslöt Kungl. 
Maj:t en arbetsfördelning som kanslern hade föreslagit. Professorerna 
böjde sig som goda byråkrater för beslutet men protesterade genom att 

                                                 
288 Ibid. sid. 398. 
289 Frängsmyr (2010:2:2), s. 114. 
290 1840 fanns det totalt två professurer, utöver Boethius även Bergfalk som ansvarade för 
nationalekonomi och finansrätt. 1844 kom ytterligare en professor, varför fakulteten mellan 
1840 och 1844 fördubblades från två till fyra.   
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publicera all skriftväxling i ärendet. Vid ett besök 1855 utdelade 
kronprinsen som också var kansler en tillrättavisning mot protesten291, 
den s.k. kanslersskrapan, till de sturska professorerna. 
 

 
Professorerna fick under 1800-talet en betydande prestige, bl.a. i takt med att 
deras värde på arbetsmarknaden började stiga. Frängsmyr citerar en artikel i 
Stockholms Dagblad från 1887 om ”att en ordinarie professor vid ett svenskt 
universitet är den mest enväldige suverän på jorden”292. Inom varje ämne var 
professorn ”nära nog enväldig” när det gällde studiekurserna innehåll och 
ämnet för hans föreläsningar293. Till makten hörde professorns inflytande vid 
betygsättningen av doktorsavhandlingar och beviljande av docentkompetens 
liksom att det var kutym att den avgående professorn var sakkunnig vid 
tillsättningen av sin efterträdare – fram till 1876 kunde avgående professorn 
vara ensam sakkunnig vid bedömning av sin efterträdare294. Makten tycks ha 
färgat av sig på skrivsättet när en professor i semitiska språk 1922 betecknade 
sig själv som ”de semitiska språkens officielle representant”.295 

De ordinarie professurerna var under 1800-talet och större delen av 1900-
talet en mycket tydligt avgränsad funktion med reglerad tillsättningsmetodik, 
chefsskap över institution och andra tecken på unik särställning. Blomqvist 
menar att professorernas makt, som kår, successivt avtog under perioden 1820-
1920, vilket han stöder på att andelen ordinarie professorer i förhållande till det 
totala antalet lärare (ordinarie eller inte) under perioden minskade från 70 
procent till 45 procent296. I takt med universitetens expansion från mitten av 
1900-talet krävdes alltmer lärartjänster och universitetslektorer inrättades i 
detta syfte. De tillsattes av konsistoriet, men föreslogs av respektive professor, 
en väsentlig ökning av professorernas inflytande, som ytterligare förstärktes av 
rätten att tillsätta extra lektorer297. Från åren kring 1960 och något decennium 
framåt nådde professorsyrket något av en ekonomisk och organisatorisk 
makttopp. 

Jämsides med den fortsatta universitetsexpansionen inleddes en 
decentraliseringsprocess på 1970-talet som fullföljdes på 1990-talet. Även 
professorsrollen påverkades och började löskopplas från administrationen. 
Enligt en förordning 1992 behövde institutionens prefekt inte längre vara 
professor298. Föreställningen om professorernas maktkoncentration var ett av 

                                                 
291 Att tillrättavisningen verkligen orsakades av publiceringen är Olivecronas, en av de drab-
bade professorernas, rimliga förmodan, framförd i hans hågkomster (2008, ss. 396-401), detta 
trots att kanslern senare gav rektorn i uppdrag att tillbakavisa en sådan tolkning. 
292 Frängsmyr (2010:2:2), s. 195. 
293 Fehrman-Westling-Blomqvist (2004), s.182. 
294 Sedermera professorn Landquist fick inte docentkompetens på sin avhandling varför han 
enligt Frängsmyr  ”utestängdes från en fortsatt akademisk karriär” (Frängsmyr (2010:2:1), s. 
373, (2010:2:2), ss. 41, 268-9).  
295 Frängsmyr (2010:2:2), s. 171. 
296 Blomqvist (1992), s. 402. 
297 Weibull (1968), s. 205-207. 
298 Berner (2001), s. 49. 
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argumenten för reformeringen av professurerna på 1990-talet. Det fanns enligt 
prop. 1996/97:141 relativt få professorer, vilket ansågs leda till makt-
koncentration och hämmad mångfald299. 1998 beslöt riksdagen att 
professorskompetenta högskolelektorer kunde befordras till professorer, vilket 
fördubblade dessas antal300. Metoden påminner om den som användes 1909 när 
de e.o. professorerna blev ordinarie. 

Ehn och Löfgren har gjort en närgången studie av universitetets inre liv som 
bl.a. grundas på ett 20-tal professorsmemoarer från 1941 till 2004301. På ett par 
ställen kommenteras att det akademiska livet har byråkratiserats och reglerats: 
”Räknenissarna har tagit över, brukar forskarna säga när förvaltnings-
personalen enligt deras mening får för mycket att säga till om”. Någon närmare 
konkretisering av innebörden av byråkratiseringen saknas. Professorsrollens 
löskoppling från administrationen och dess självklara maktställning förbigås 
helt, möjligen beroende på att memorförfattarna varit så gamla och etablerade 
att de inte hunnit påverkas.302 Hasselberg (2012) har intervjuat 
universitetsforskare, framför allt yngre doktorander och postdoc-forskare i två 
fallstudier. Den mäktige, enväldige professorn som rolltyp lyser här med sin 
frånvaro och en intervjuad menar ”att de seniora forskarna, framför allt 
professorerna, förvaltar makten tillsammans”, att de låter prefektrollen rotera 
och att det också finns ”en annan makthavare på institutionen, nämligen den 
administrativa chefen”.303 

De tidpunkter som kan nämnas som särskilt avgörande för professorsrollen 
är decennierna efter mitten av 1800-talet när specialiseringen ledde till 
uppdelning av de gamla professurerna, expansionen av universitetsväsendet 
från mitten av 1900-talet, vilket under ett par decennier innebar att en 
betydande organisatorisk makt samlades hos professorerna samt 1990-talets 
decentralisering och frånkopplingen av professorernas tidigare obligatoriska 
chefsroll. 

Löne- och anställningsförhållanden 
Lunds och Uppsalas universitet var fram till 1830 i stort sett självförsörjande. 
Kanslern vid Lunds universitet under seklets början, Lars v Engeström, 
kännetecknades av stort bildningsnit men mindre omsorg om det kamerala – 
professurer kunde inrättas utan att det fanns löner. Tegnér blev t.ex. professor 
1812 men fick sin fulla lön, i spannmål, först 1822. 1830 beviljade riksdagen 
medel. 1842 kom nya medel och ett mindre antal pensioner304. De låga lönerna 
kan avläsas i att det pågick en stor avgång från universiteten till prästtjänster 
under seklets första hälft. Professorernas löner förbättrades omkring mitten av 
1800-talet så att efterhand endast biskopsstolarna var lockande305. I den stora 

                                                 
299 Ibid. s. 131. 
300 Fehrmann–Westling–Blomqvist (2004), s. 324. 
301 Ehn–Löfgren (2004). 
302 Ibid., s. 134 (citatet), 135, 161, 183.  
303 Hasselberg (2012), s. 221. 
304 Fehrman–Westling–Blomqvist (2004), ss. 71, 83. 
305 Gierow (1971). Hänvisning från Hellberg (1978), sid. 92. 
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löneregleringen på 1870-talet jämställdes professorerna med råden i 
centralmyndigheterna306, en position som de länge bibehöll. 

Vid mitten av 1800-talet fanns som ordinarie personal i huvudsak 
professorer och ett antal adjunkter. De ordinarie adjunkternas lön var hälften av 
professorernas lön som i sin tur var 4 000 riksdaler.307 I medicin medförde 
exempelvis de låga lönerna att det var svårt att rekrytera adjunkter i 
konkurrens med marknaden för läkartjänster, vilket rättades till först på 1860-
talet308. Adjunkterna hade liksom professorerna rätt att ta betalt för sin 
undervisning; de hade en viss begränsad undervisning och framförallt en 
skyldighet att vikariera vid varje vakans eller tjänstledighet för den ordinarie 
professorn309. Denna automatik tycks ha bidragit till att det ofta tog lång tid 
innan professurerna återbesattes – normalt sattes rutinerna igång först vid 
pensioneringen310.  

Under 1860-talet förbättrades adjunkternas lönevillkor. 1877 omvandlades 
deras tjänster till extra ordinarie professorer311 och 1909 omvandlades samtliga 
e.o. professorer till professorer, bl.a. pensionsrätt och lika lön. I Lund hade 
därmed antalet professurer ökat från 28 (1868) till 47 (1910), vilket inte innebar 
någon ökning av de ordinarie tjänsterna eftersom det 1868 också fanns 19 
adjunkter som nu omvandlats till professorer. Antalet docenter, och dessa var 
inte ordinarie, hade dock under samma tid ökats från 18 till 46. 

Det fanns viktiga skillnader mellan olika slag av professorer. Den teologiska 
fakulteten hade länge en särställning genom sin starka koppling till kyrkan och 
betraktades som den förnämsta fakulteten; det sista tecknet på den 
överordnade ställningen i förhållande till de andra fakulteteterna försvann 
1853312 men ända fram till 1900-talets början var en biskop prokansler vid de 
båda universiteten. Från 1980-talet överfördes den praktiska prästutbildningen 
från universitet till kyrkan. Biskoparna rekryterades ofta bland 
teologiprofessorerna. Men mot slutet av 1800-talet fick även andra fakulteters 
professorer en arbetsmarknad utanför universiteten, framförallt 
juristprofessorerna t.ex. som höga domare eller statsråd313. De medicinska 
professorerna kunde ofta vara heltidspraktiker på ett sätt som juristprofessorer 
inte kunde vara314. 

Indelningsverket överlevde särskilt länge inom universitetssektorn. Indelta 
professorslöner in natura började upphöra under 1850-talet315. Lagerroth 
konstaterade visserligen 1927 att indelningsverket ”överhuvud kan sägas 

                                                 
306 Blomqvist (1992), s. 96.  
307 Weibull (1968), ss. 22, 169, 183. Inom teologiska fakulteten vid Lunds universitet hade ad-
junkter och professorer samma förmåner. 
308 Frängsmyr (2010:2:1), s. 444. 
309 Weibull (1968), s. 183. 
310 Detta reformerades 1927 då en förtidsprocedur infördes med ledigförklarande ett år innan 
pensionsåldern, Weibull (1968), s. 338. 
311 Frängsmyr (2010:2:1) ss. 92-94. 
312, Fehrman–Westling–Blomqvist (2004) s. 116. 
313 Frängsmyr (2010:2:1), s. 441. 
314 Burrag –Jarausch–Siegrist (1990), s. 217. 
315 Blomqvist (1992), s. 54. 
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fortleva med full friskhet just för universitetens vidkommande”316 men det 
torde inte ha gällt just in natura-lönen. 1924 fanns enligt Lagerroth fortfarande 
18 åkerlotter kvar för pensioner, varför löneutbetalningar i denna form borde 
ha försvunnit tidigare. 1903 bestämdes som villkor för lönetillägg att vissa 
gamla indelningar, bl.a. s.k. akademived, skulle dras in, varför det är sannolikt 
att de sista in natura-lönerna betalades ut någon gång mellan denna tidpunkt 
och 1924. 

I professorsuppdraget i den teologiska fakulteten ingick också att vara 
pastorer i prebendepastorat, vilket gav en nettoinkomst, även efter avdrag för 
ersättningen till vikarien. På 1860-talet framfördes i debatten att prebendet 
underlättade professorsrekryteringen eftersom inkomsten låg i jämhöjd med de 
större pastoraten317. 1918 framgick i tidningsdebatt att prebendeinrättningen 
bl.a. hade den effekten att enbart prästvigda personer kunde få en teologie 
professur som ju kombinerades med prästerligt ämbete318. Prebendepastoraten 
försvann från universiteten först 1941.319 

Fehrman m.fl. konstaterar att universitetslärarnas undervisning och 
forskning länge hade en ”enskild eller privat” karaktär320. Även inkomsterna 
måste i viss utsträckning ha varit privata. Professorerna tycks visserligen redan 
från 1800-talets mitt ha fått en lön som möjliggjorde heltidsarbete, men det 
fanns ändå behov av och möjligheter till extrainkomster från studenterna, t.ex. 
för seminarier. Att övningsavhandlingar, disputationer pro exercitio, var vanliga 
fram till deras avskaffande genom 1852 års universitetsstatuter, berodde enligt 
Frängsmyr på att de var en viktig inkomstkälla för professorerna321. 1852 års 
regelverk innehöll skyldighet att hålla fyra en-timmes föreläsningar varje 
vecka322 men gav samtidigt stor frihet för professorerna att ordna verksamheten 
t.ex. i seminarieform. Föreläsningarna kunde enligt bestämmelserna ges mot 
”skälig vedergällning”323. Närvaro vid dessa seminarier, som var av växlande 
betydelse och kvalitet, var ofta obligatoriska och när de hölls av examinator 
själv var det svårt för studenterna att hålla sig undan324. 

1890 blev diskussionen i Lund skarp om de avgiftsbelagda seminarierna och 
en utredning visade att seminarierna, särskilt vid juridiska fakulteten, främst 
drevs av docenter som i allmänhet var oavlönade och därmed fick inkomster 
och träning som lärare. Inkomsterna från 4-5 timmars undervisning per vecka 
325 kunde i vissa fall ge ett 50-procentig tillskott till en professorslön, dvs över 

                                                 
316 Lagerroth (1927), ss. 70 ff. 
317 Weibull (1968), s. 226. 
318 Frängsmyr (2010:2:1), s. 336. 
319 Ibid. s. 312. 
320 Fehrman-Westling-Blomqvist (2004), s. 2.  
321 Frängsmyr (2010:2:1), s. 295-6, 441. Möjligen en parallell till professorerna i 1800-talets 
Tyskland som fick en betydande del av sina inkomster från studenternas lektionsavgifter. 
Detta gjorde att det låg i professorernas intresse att öka studentantalet. C E McClelland 
(1990), s. 111. 
322 Fehrman-Westling-Blomqvist (2004), s. 115. 
323 Weibull (1968), s. 265. 
324 Ibid. ss. 395-6, 399. 
325 Ibid. ss. 265-266. För prisberäkningen se Riksbanken (2008). 
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3000 kr per år, i 2006 års priser cirka 165 000 kr. 1901 kritiserades professorernas 
undevisning mot betalning i privata kollegier av riksdagsmannen 
Waldenström326. 1927 ansåg en professor i juridik att kursavgifterna var 
nödvändiga för rekryteringen av lärare till fakulteten. Men även belastningen 
på studenternas ekonomi framhölls. 1935 kom en utredning fram till att de var 
ett huvudproblem att avgiften gick direkt till den enskilde kursgivaren327. En 
effekt av de avgiftsbelagda seminarierna torde, enligt Fehrman, ha varit att en 
tillsättning i Lund av ytterligare en professur i civilrätt som borde ha skett 
redan i början på 1900-talet, inte krävdes förrän 1940328. Ett annat exempel på 
avgiftsbelagda seminarier var ett i matematik som gavs i Uppsala som en 
enskild inrättning med professorn som inspektor. 1894 uppfördes detta 
seminarium på ordinarie stat329. 1903 inrättade Frans von Schéele ett privat 
universitetsseminarium i pedagogik i Uppsala. Detta bidrog till att riksdagen 
1907 beslöt inrätta en professur330. Rätten att ta upp seminarieavgifter upphörde 
först på 1950-talet. 

En mindre betydande sportel var examensarvoden, som studenten var 
skyldig att betala till examinator. Vid Uppsala universitet kunde det på 1880-
talet uppgå till mellan 12 och 242 kr för professorn, det sistnämnda till 
professorn i latinska språk, och i genomsnitt 94 kronor, alltså en eller annan 
procent av lönesumman. I SCB:s sportelstatistik för universiteten för 1880-
talet331 uppgavs inte eventuella seminarieavgifter. 

Sambandet mellan professorsrollen och inkomstformerna fram till 1950-talets 
borttagande av seminarieavgifterna har inte studerats systematiskt, men torde 
ha varit ganska marginellt för flertalet professorer. Professorns starka ställning 
hade knappast rubbats, snarare förstärkts av den organisatoriska tillväxten som 
började vid denna tid. 

Sammanfattningsvis upphörde professorerna att avlönas från 
indelningsverket i början på 1900-talet och möjligheten att ta betalt för 
seminarier försvann på 1950-talet. 

Icke ordinarie 
Ovan har skildrats utvecklingen för de extra ordinarie professorerna. Utöver de 
ordinarie lärarna, professorer och adjunkter, fanns vid 1800-talets början även 
oavlönade docenter, alltså en parallell till de oavlönade extra ordinarie i den 
statliga centralbyråkratin. Från 1852 började docentstipendier tillsättas men 
1920 hade endast drygt hälften av docenterna stipendier332. Det faktum att 
professorstjänsterna var så få under 1800-talet, bidrog till den stora laddningen 
i befordringsärendena: motgångar kunde få stora konsekvenser för den 
enskilde. 

 
                                                 
326 Blomqvist (1992), s. 355. 
327 Weibull (1968), ss. 275-282. 
328 Fehrman-Westling-Blomqvist (2004), s. 275. 
329 Frängsmyr (2010:2:2), s. 271. 
330 Ibid. sid. 44. 
331 SCB, BiSOS (1881-1891). 
332 Blomqvist (1992), s. 155, 164, 402. 
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Kyrkohistorikern och adjunkten Segerstedt blev förbigången vid tre 
konkurrenser mellan 1838 och 1851333. Han hade räknat med professors-
utnämning för att kunna betala sina skulder – lönen som adjunkt räckte inte 
till. Han gick i personlig konkurs 1859 och avled samma år. 

 
1908 stod hela karriären på spel för Martin P:son Nilsson, när Kungl. Maj:t 

föreslog att den vakanta professuren i klassiska språk skulle dras in – 
förhoppningen hade varit att den skulle omvandlas till klassisk arkologi vilket 
hade fått Nilsson att satsa på detta ämne som han ansågs självskriven till. 
Detta föranledde upprop till riksdagen från filologer av facket, och en opinion 
väcktes i riksdagen för att begära en omprövning, vilket resulterade i en 
professur för Nilsson 1909.334 

 
 

Obefordrade universitetslärare och forskare, även sådana med docent- och 
professorskompetens, kunde få leva under decennier med mycket låga eller 
obefintliga löner. 
 

Några exempel på långvariga icke ordinarie tjänstgöringar 
Henrik Almkvist hade under 14 år tjänstgjort som oavlönad docent i 

semitiska språk men blev först inkompetensförklarad av vissa när 
professuren i indoeuropeisk språkforskning utlystes 1878 eftersom det ansågs 
att denna krävde kompetens i sanskrit. Han blev ändå utnämnd 1880335. 

 
Oscar Almgren var en av de banbrytande nordiska arkeologerna. Han 

började föreläsa som oavlönad docent i slutet på 1890-talet, och erhöll så 
småningom en obetydlig ersättning, men arbetade parallellt som amanuens 
vid Statens historiska museum. Ekonomiska medel ställdes till hans 
förfogande av 1906 års riksdag och 1914 utsågs han till professor. 

 
En annan icke ordinarie trotjänare bland universitetslärarna var docenten i 

matematik Alexander Berger. Han hade blivit docent 1875 och vikarierade 
ofta som professor, men blev förbigången när professuren i matematik 
tillsattes 1890. Den utnämnde, Matths Falk, föreslog att Berger skulle få en e.o. 
professur som blev ledig 1897 och att matematikämnet skulle delas upp så att 
den ena professuren skulle fokuseras på funktionsteori och den andra mot 
algebra och talteori. Hans motivering var bl.a. att detta skulle möjliggöra 
utnämning av Berger som var talteoretiker, dvs. ämnesindelningen användes 
här om en metod att styra utnämningen. Detta väckte stor opposition vilket 
försenade tillsättningen. Berger avled dock 1901 innan tillsättningen kunde 
ske. Trots den personalpolitiskt präglade motiveringen kvarstod denna 
ämnesindelning till 1959336. 

                                                 
333 Frängsmyr (2010:2:1), s. 345. 
334 Frängsmyr (2010:2:2), ss. 84-86. 
335 Frängsmyr (2010:2:2), ss. 173-6. 
336 Frängsmyr (2010:2:2), ss. 272-6. 
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Universiteten försökte så långt möjligt försökte gynna sina egna oavlönade 
docenter vid tillsättningar. Det lyckades dock inte alltid när det fanns 
möjligheter till konkurrens då kandidater utifrån kunde tränga sig emellan. En 
möjlighet som ofta tillgreps var att man istälet för konkurrens valde kallelser; 
detta krävde dock kvalificerad majoritet i fakulteten. 

För obefordrade universitetslärare fanns i någon utsträckning möjligheter till 
vikariat och även alternativa arbetsmarknader om den akademiska karriären 
tog slut; docenter och doktorer kunde t.ex. söka lektorat vid läroverken. Från 
1877 fick docenter tillgodoräkna sig 5 extra tjänsteår vid lönesättningen som 
läroverkslärare.337 

Inom universiteten var seminarier, som beskrivits ovan, en vanlig 
inkomstkälla inte bara för ordinarie befattningshavare som professorer och 
adjunkter utan också för docenter338. Vid den juridiska fakulteten började 
regelbunden seminarieundervisningen först i början 1880-talet. De leddes då av 
docenterna339. 

 

 
Även docenterna, liksom tidigare de e.o. professorerna, genomgick en successiv 
etablering med en allt fastare knytning till universitet. Ett av Blomqvists (1992) 
centrala ämnen är den kamp som de icke ordinarie lärarna förde, särskilt från 
slutet av 1800-talet; exempelvis skapade sig docenterna, som från början var 
professorernas lärarbiträden, från 1890-talets början en självständigare ställning 
som undervisare, sedan de förordnats340. Vidare bröt de icke ordinarie mot 
konventionella spelregler och tog direkt kontakt med riksdag och Kungl. Maj:t 

                                                 
337 Frängsmyr (2010:2:1), ss 95-6. 
338 Weibull (1968), s. 22. 
339 Frängsmyr (2010:2:1), s. 396. 
340 Blomqvist (1992), s. 398. 

Ett exempel på betydelsen av alternativa inkomster. 
Hjalmar Öhrvall, sinnesfysiolog, är exempel på att kulturradikala 

övertygelser kunde kollidera med karriären. Han vikarierade vid det 
fysiologiska laboratoriet och när det skulle förlängas för kalenderåret 1888 
ville fakulteten bara bevilja ett halvår med motiveringen att Öhrvall inte var 
”i alla afseenden lämplig”. Efter detta halvår var motståndet i fakulteten 
ännu hårdare med hänvisning till Öhrvalls författarskap till boken 
”Försigtighetsåtgärder i äktenskapet”. Öhrvalls förordnande upphörde, men 
eftersom ingen annan lärare fanns skötte Öhrvall det på enskild väg, dvs. 
universitetet hade stoppat löneutbetalningarna men kunde inte förhindra 
hans enskilda lärarverksamhet. På våren 1889 disputerade dessutom Öhrvall 
i Lund och kallades till docent i Uppsala. Nu var han ”de facto utnämnd till 
universitetslärare” som Frängsmyr uttrycker det, och någon olämplighet 
kunde inte längre anföras utan han fick nytt förordnande. Följande år 
utnämndes han till ordinarie laborator och tio år senare till ordinarie 
professor. 
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för att hävda sina intressen341. 1891 fick docenter med docentstipendium en viss 
begränsad skyldighet att föreläsa och fick därmed delvis en liknande ställning 
som (de vid denna tid avskaffade) adjunkterna hade haft.342 Från att ha varit 
professorernas lärarbiträden fick nu docenterna, sedan de förordnats, en 
självständigare ställning som undervisare343. 

Som exempel på forskning om icke etablerade forskares situation under 
1900-talet och senare kan nämnas Hasselbergs nyligen genomförda fallstudier 
från två forskningsinstitutioner. Hon fann 

”tecken på en omfördelning av rättigheter och skyldigheter i det 
professionella kontraktet. Det professionella omdömet utövas av de 
seniora. De unga däremot, som inte i egentlig mening är medlemmar av 
professionen, är de som bär den tyngsta bördan när det gäller att leva 
upp till det professionella kontraktets skyldigheter: att arbeta hårt och 
oegennyttigt och att genom detta visa på normernas existens”.344 

 
Professionsinträdet har under de senaste decennierna fördröjts, menar hon, där 
de unga, utan fast anställning är den viktigaste arbetskraften, nämligen i de 
ämnen där forskningsresultten har ekonomiskt värde på marknaden, där hon 
ser risker för kommodifiering av forskningen. Skillnaden gentemot det gamla 
systemet är dock att de unga nuförtiden i alla fall har regelbunden lön. 

2.4 Public choice och transaktionskostnader 

För att förstå aktörernas beteende inom området anställningsförhållanden och 
professionella yrkesroller är Public choice-teorin, med de två förgrundsfigurer J 
Buchanan och G Tullock345, ett kraftfullt verktyg och en för mig närmast 
självklar allmän referensram. Den bygger på att offentliga beslutsfattare, liksom 
privata, fattar rationella beslut utifrån sina egna intressen. De professionellas 
yrkesgemenskap med andra professionella i samma kår är exempel på ett 
sådant tydligt egenintresse. 

Ett annat, mer speciellt exempel är s.k. rent-seeking, som kan definieras med 
de kostnader som förorsakas av ”the creation of artifical scarcity… by 
government issued monopoly right”346. En annan definition är “behaviour in 
institutional settings where individual efforts to maximize value generate social 
waste rather than social surplus”.347 Ett centralt moment i rent-seeking är att 
individen gör utgifter som bara har värde i den roll de spelar för att säkra en 
förändring i egendomsrätt, t.ex. kostnader för lobbying för att få en rättighet; 
inslaget av slöseri kommer ur det faktum att rent-seeking-utgifterna istället 
skulle ha kunnat användas till produktiva investeringar348. Denna teori visar sig 

                                                 
341 Ibid. s. 421. 
342 Weibull (1968), s. 182. 
343 Blomqvist (1992), s.398. 
344 Hasselberg (2012), s. 257. 
345 Buchanan –Tullock (1964). 
346 McNutt (1996), s. 137, som menar att Tullock lanserade begreppet i en bok 1967. 
347 Brooks–Heidra (1988), ss. 29. 
348 Brooks–Heidra 1988), ss. 29, 43. 
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användbar för att förstå kampen om offentliga tjänster som ju är offentliga 
monopol och kan uppfattas som en egendom kan förvärvas. 

Transaktionskostnadsteorin kan också sägas vara en del av public choice-teorin. 
Den identifierar transaktioner som en egen kostnad, en kostnad som i 
allmänhet försummats i konventionell nationalekonomisk teori. Två av de mest 
kända företrädarna för denna gren inom nationalekonomin är Douglas North349 
och Oliver Williamson350. 

Exakt vad som bör betecknas som transaktionskostnad verkar fortfarande 
vara en diskussionsfråga, men hit anses normalt höra t.ex. 
informationskostnader sammanhängande med samhällets ökande 
specialisering och byråkratisering. Transaktionskostnadsanalysen möjliggör ett 
tydligare hänsynstagande till byråkratins kostnader, som i stor utsträckning 
skapar förutsättningar för privata transaktioner. Enligt North har transaktions-
kostnadsandelen av USA:s BNP ökat från cirka 25 procent 1870 till cirka 45 
procent 1980351. Detta kan utgöra en allmän förklaring till det ökade inslaget av 
byråkrati i ett antal yrken. 

Public choiceteorin kan användas t.ex. för att jämföra olika lönesystem med 
varandra. Horn har utvecklat en analysmodell för att i detalj bedöma 
institutionella val i den offentliga sektorn352. Han har urskiljt fyra slag av 
kostnader som kännetecknar institutionella val i den offentliga sektorn: beslut 
(politisk kostnad), förpliktelse (legal kostnad), agent (byråkratisk kostnad) och 
osäkerhet (marknadskostnad), vilket förefaller vara en heltäckande och 
intressant uppdelning. Kostnaderna delas sedan upp beroende på vilken 
hierarkisk nivå som drabbas, riksdag, myndighet eller fackförening (eller 
enskilda individer). Hans schema urskiljer dock inte utan vidare vem som 
gynnas av kostnadskrävande förändringar vilket minskar schemats värde som 
förklaring till institutionell förändring. Den höga detaljnivån gör även schemat 
mindre användbart i min studie med långa svep över tiden. 

2.5 Luckor och problem i litteraturen 

Sambandet mellan yrkesutövningen och löneformen 
Den professionsteoretiska litteraturen är ganska knapphändig om 
inkomstfrågor t.ex. om sambandet mellan den professionelles inkomster och 
yrkesutövning. Webers intresse för löneformerna har på denna punkt inte gjort 
större avtryck i efterföljande analyser, bortsett framförallt från Kvarnström, 
Waldemarsson och Åmark (1996). 

Det saknas en samlad överblick från 1800-talet till vår tid, över 
anställningsformerna inom staten för olika yrkeskategorier, professioner och 
andra. Historiker har skildrat var och en av de stora regleringarna av de 
ordinarie lönerna, från 1830-talet och framåt, men inte ställt samman dem för en 
samlad jämförelse och analys. I litteraturen finns exempel på skilda 

                                                 
349 Se t.ex. North (1990). 
350 Se t.ex. Williamson (1996). Se även Pitelis (1993) för en ingående analys av Williamsons 
teorier. 
351 North (1990), s. 35. 
352 Horn (1995), s. 13-22 och 47-55. 
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bedömningar av deras betydelse: någon pekar ut 1850-talet, andra 1870-talet 
eller tiden efter 1920 som avgörande perioder. Reformeringsförloppet av 
lönerna kan uppenbarligen tolkas på olika sätt beroende på vilka egenskaper 
hos löneregleringen som värderas. Sambandet mellan professioners autonomi 
och anställningsform har uppmärksammats av professionshistoriker, t.ex. 
Beckman och Hellberg; Beckman avfärdar anställningsformen som ett kriterium 
på profession. Men begreppen byråkratisering, reglering och standardisering 
dyker upp som faktorer bakom professionernas svagare autonomi och 
deprofessinaliaering, utan att dessa samband dock konkretiseras. 

De icke ordinarie 
Forskningen har sällan behandlat den icke ordinarie personalen eller gjort detta 
knapphändigt. Frånvaron av sådana beskrivningar gäller både tjänstemän och 
arbetare. Det finns dock undantag. Sten Carlsson tar med även vissa icke 
ordinarie kategorier i sin stora överblick (1966). Kvarnström-Waldemarsson-
Åmark har dock gjort frågan om de icke ordinarie tjänsternas utveckling under 
1900-talets början till en huvudfråga och även bl.a. Blomqvist, Frängsmyr och 
Weibull har presenterat ett rikt material om icke ordinarie universitetspersonal. 
Eklöf har studerat de icke ordinarie läkarna under 1900-talet och deras roll för 
framväxten av SACO. 

Eftersom kärnan i frågan om lika rätt till statstjänst för män och kvinnor 
verka ligga i skillnaden mellan ordinarie och icke ordinarie, skulle ett djupare 
studium av de icke ordinaries förhållanden också ha bidragit till att belysa 
kvinnornas roll i förvaltningen och gett en bakgrund till en problematik som 
fortfarande är aktuell. 

Pension 
Statens tjänstepensionering har i stort förbisetts av forskningen. Den statliga 
tjänstepensioneringens historia har inte skrivits och dess förhållande till andra 
löneformer har såvitt jag kunnat finna inte heller analyserats i vetenskapliga 
sammanhang. Även professionslitteraturen innehåller mycket lite om 
pensioner. Intressant är att de icke ordinarie liksom visa professioner plötsligt 
framträder i riksdagstrycket i samband med undantagen från pensionsreglerna, 
särskilt under 1900-talet.  

Professionskriterierna 
Av de många kriterier på profession som framförs i litteraturen kan man sluta 
sig till att det inte lönar sig att försöka etablera en generell definition. Kravet på 
kvalificerad kunskap verkar i alla typer av studier ingå som en minimi-
förutsättning för en profession. Jag har istället valt att fokusera på den egenskap 
som ligger närmast ämnet för min studie, nämligen de professionellas autonomi  
på individ- och kårnivå353, för vilken en förutsättning är den kunskap och de 

                                                 
353 Autonomins stora betydelse som kriterium på professionalism hävdas även av t.ex. Has-
selberg (2012) som, i polemik mot begreppet new professionalism framhåller ”att professional-
ism utan professionella värderingar och professionell egenmakt är något så annorlunda än 
vad vi hittills menat med professionalism att det inte är meningsfullt att använda begrep-
pet” (s. 45- 46). 
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färdigheter som professionernas förvärvat. Weber hävdar att de professionellas 
autonomi även påverkas av löne- och anställningsformerna som arbetsgivaren 
kan använda som redskap för att styra de underlydande. Därför kan 
utvecklingen av löne- och anställningsformerna vara en användbar mätare på 
hur de studerade professionernas autonomi förändras över tiden. 

Byråkratisering och deprofessionalisering 
De svenska traditionella professionerna har under lång tid levt under ett statligt 
paraply, vilket tycks ha lett till att skillnaderna mellan ämbetsmanna- och 
professionsrollen suddats ut. Relationen mellan professionerna och den statliga 
byråkratin har inte systematiskt studerats. Genom att fokusera på löne- och 
anställningsformerna kan denna relation konkretiseras. 

De senaste årens utveckling 
När det gäller marknadsanpassningens effekter på de professionellas ställning 
under det sena 1900-talet under rubriker som new professionalism och new public 
management354 gäller en något annan typ av påverkan än vad som ovan 
beskrivits som byråkratisering. Här gör de svenska professionsteoretikerna 
olika analyser. I och med välfärdsstatens nedmontering konkurrerades det 
professionella idealet ut och marknaden tog över, menade Hellberg (1997)355. 
Det finns dock inga entydiga bevis för att deprofessionalisering, i betydelsen 
autonomi och kontroll över arbetet, är en trend, menar Hasselberg (2009)356. 
Frågan är komplex och löses tyvärr inte enbart med att studera löne- och 
anställningsformerna, eftersom dessa (bortsett från lönenivåerna) numera är 
desamma för alla statsanställda. Det är svårt att få tillgång till underlag för att 
bedöma individuella löneavtal. De senaste årens utveckling är därmed 
svåråtkomliga för analys. 

2.6 Utgångspunkter 

Mitt huvudämne är de statliga professionernas och byråkraternas löne- och 
anställningsformer. Häri innefattas en mängd därmed sammanhängande 
arbetsrättsliga former, t.ex. ordinarie tjänst. Jag använder samlingsbeteckningen 
löne- och anställningsform, ibland bara anställningsform. Denna terminologi får 
duga som samlingsnamn genom hela perioden trots att formerna såg 
annorlunda ut i början på 1800-talet än idag och trots att de skiljer sig åt mellan 
sektorer och befattningar. 

Exempel på olika löneformer är att betalningen kan ske in natura eller 
kontant, den kan vara konstant eller relaterad till prisutveckling eller 
prestation. Är lönenivån tillräcklig för att möjliggöra heltidssysselsättning eller 
krävs bisysselsättningar? Även förekomst av tillräcklig pension kan räknas hit. I 
anställningsformer ingår trygghet (ordinarie eller inte), tjänstens innehåll (t.ex. 
professurers ämnen), arbetstid. Även regler om bisysslor, förflyttning kan ingå. 

                                                 
354 Några studier finns dock, t.ex. Leich (2009) och Liff (2011). 
355 Hellberg (1997), s. 26. 
356 Hasselberg (2009), s. 66-68. 
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Mitt viktigaste antagande är att marknadsberoende, individuella 
betalningsformer och professionell autonomi har ett positivt samband. Detta är 
spegelbilden av Webers lönekriterier som innebar att tjänstemannen i den 
ideala byråkratin skulle ha en tillräcklig, fast penninglön som gjorde byråkraten 
direkt beroende av sin överhet. Kommer inkomsterna till stor del direkt från 
allmänhet och klienter påverkas byråkratens synsätt och handlingar, i 
synnerhet om hans överordnade har en bristande kontroll, vilket ofta kan antas 
vara fallet under 1800-talet. Däremot gynnas, enligt mitt sätt att se, den 
professionelles autonomi av sådana anställningsformer. 

Sammanfattningsvis har jag haft följande hypoteser som mina 
utgångspunkter: 

- Typiska centralbyråkrater och professioner skiljde sig åt vad gäller löne- och 
anställningsformer. Centralbyråkraterna hade genom penninglönerna ett 
större beroende av överheten och därmed mindre autonomi än de 
professionella grupperna med sitt vanligen större inslag av lokala 
betalningar, dvs. lön in natura och sportler. Sådana löneformer betraktas 
i stort sett av Weber som olämpliga i en ideal byråkrati eftersom de 
kunde innebära förhandling och en avtalsliknande situation i förhållande 
till allmänheten. Parterna hade därmed intresse av ett ömsesidigt 
handlingsutrymme, eventuellt på bekostnad av centralmakten. Detta kan 
belysas med hjälp av ärenden, JO:s yttranden och riksdagsdebatter. 
Statens ansträngningar inriktades mot att höja penninglönerna och 
ersätta de traditionella löneformerna (ackord, indelt lön, sportler, 
boställen) med penninglöner för att få en centraliserad kontroll över 
lönesystemet. 

- Pensionering förutsatte tillräcklig penninglön. Valet av betalningsform är 
mer grundläggande än införandet av pension eftersom denna blev 
meningsfullt först när möjligheterna till tjänsteboställen och sportler 
minskats. Detta kan belysas av att pensioneringen inte blev tillräcklig 
förrän löneformerna i övrigt reformerats. 

- De icke ordinarie utnyttjades av de ordinarie. Deta gällde både byråkratin 
och de professionella. Riksdagens uteslutande intresse för de ordinarie 
gjorde att de icke ordinarie hamnade i en stark beroendeställning i 
förhållande till sina myndigheter och ibland personligen till de ordinarie. 
Detta kan vara svårt att belägga direkt men kan belysas. 

- Tjänstesystemet försvårade kvinnors lika rätt till statstjänst. En uppenbar 
effekt av tjänstesystemet och ordinarieskapet var att det användes för att 
hindra kvinnors rätt till statstjänst på samma villkor som männen. Rätten 
var svår att utvidga – antalet ordinarie tjänster förändrades långsamt och 
kvinnors tillträde till dessa tjänster blev ett direkt hot mot männen 
eftersom det måste leda till ett minskat tillträde av män. Reformarbetet 
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har studerats av flera författare men upprepas i detta sammanhang som 
ett exempel på anställningsformens effekter. 

- Löne- och anställningsformerna har efter hand utjämnats mellan byråkrater och 
professioner, en utveckling som går jämsides med professionernas byråkrati-
serings- och delvis deprofessionaliseringstendenser. Den teoretiska 
diskussionen om professionernas pågående successiva förändring har 
varit oklar och någon samsyn om vad som pågår verkar inte nås. 
Möjligen kan en närmare analys av löne- och anställningsformen, som en 
del av byråkratiseringsprocessen, ge en konkretare bild, bl.a av hur 
skillnaderna mellan professioner och andra statstjänstemannakategorier 
minskats. 
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3 Tillvägagångssätt: metod och källor 

Min startpunkt för denna skrift var Max Weber, som ju ser moderniserade 
lönebetalningar som en del av den ideala byråkratin, och byråkratihistoria, t.ex. 
Lagerroths konkreta genomgång av hur indelningsverket avskaffades. Men de 
indelta lönerna till den civila statsförvaltningen behandlas knapphändigt i hans 
och andras skrifter. När försvann egentligen hönsen, dvs. in natura-lönerna från 
administrationen? Om detta gav litteraturen inget svar, annat än att kontant 
betalning beslöts generellt 1869, men detta gällde uppenbarligen t.ex. inte den 
kyrkliga sektorn där det ända till 1910 krävdes att mer än hälften av prästernas 
löner skulle betalas in natura. Jag var tvungen att gå till myndighetsarkiven. På 
Riksarkivet mötte jag Kammarkollegiets arkiv med alla överklagningar av 
ärenden om indelt lön. Där kunde jag läsa i detalj om hur kyrkoherdarna fick 
slita för att få in sin lön från motspänstiga bönder; jag såg detta med 
tjänstemannens ögon men tvingades så småningom inse att även motparten, 
skattebetalaren i form av bönder, torpare och drängar kunde haft problem med 
sina betalningar. Efter något års letande och läsande förstod jag t.o.m. varför det 
var så svårt att få klarhet i hur de konkreta lönebetalningarna gick till, dvs. om 
de betalades kontant eller in natura. Skälet var att när det i texten stod att de 
betalades in natura, så kunde det betyda att de angavs in natura men sedan 
löstes in kontant, enligt den officiella prislistan. Man överlät ofta åt 
kontrahenterna att själva bestämma hur den konkreta betalningen skulle gå till 
och forskaren kan sällan utifrån texten avgöra vad som skedde i verkligheten. 

Efter studiet av indelningsverksreformen vidtog alla de andra 
betalningsreformerna: penninglönerna och deras nivåer och tillägg, ackorden, 
boställena, sportlerna, pensionerna och andra anställningsvillkor. För vissa av 
dem fanns samlade redogörelser, för andra saknades detta helt. 
Kammarrättsrådet Ekenbergs monumentala verk i tre delar om 
lönereglementena omkring 1950, som också innehöll historiska tillbakablickar, 
blev en trygg referenspunkt. 

Ganska tidigt förstod jag att de icke ordinarie tjänstemännen definitivt 
saknade skriven historia och eftersom de var så många, kanske hälften av de 
statliga tjänstemännen, och ofta verkade sugades ut av de ordinarie, var de en 
viktig källa till kunskap om systemet. Efter hand insåg jag också att alla de olika 
myndigheterna, sektorerna och yrkesgrupperna hade en egen lönetradition och 
ett eget sätt att behandla de icke ordinarie. De stora tvärsektoriella 
löneregleringarna blev något slags huvudfåra, som efter en trevande start 1830 
efterhand blev allt bredare för att sedan kring 1950 omfatta hela 
statsförvaltningen, även de icke ordinarie. Och de följande decennierna var det 
inte längre betalningsformerna som skulle moderniseras utan även ordinarie-
skapet. Slutligen började jag ana hur de olika löne- och anställningsformerna 
hängde ihop inbördes, att ordinarieskapet var en förutsättning för hela 
konstruktionen och att pensionen berodde på om man kunde renodla den fasta 
penninglönen som betalningsform. I de empiriska källorna har jag sedan funnit 
hur dessa särdrag minskat över tiden. 

Under ett par år av tappra ansträngningar att få till en hygglig beskrivning 
av de olika moderniseringsprocesserna, trängde sig analys- och 
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förståelsebehovet på alltmer. Varför tog reformeringen så lång tid? Varför gick 
de olika sektorerna inte i takt? Varför fördes så, i mitt tycke, absurda 
resonemang långt in på 1900-talet, i riksdag och myndigheter om vikten av att 
hålla kvinnorna utanför de fina tjänsterna? Vilka konsekvenser fick 
statstjänstemännens relativt svaga löneutveckling 1930-60 och den hårda 
disciplineringen i SAAR 1948 och dess efterträdare? Hur förklarar man 
professionernas situation idag? Här var byråkratihistorien och Weber 
otillräckliga utan måste kompletteras med andra ansatser. Min mentor Jan 
Ottosson fick mig att renodla framställningen yrkesvis och pekade på 
professionsteorin och Industrial relationskolan som vardera på sitt sätt 
balanserar Webers moderniseringsidé. 

Svårigheten att villkoren för statliga tjänstemän var så olika kunde hyggligt 
bemästras genom gruppering, centralbyråkraterna för sig och de traditionella 
professionerna för sig varvid de icke ordinarie både behandlades olika i olika 
yrkesgrupper och dessutom ofta var helt oreglerade. 

Genom att min ambition har varit historieskrivning och mitt material 
sträcker sig över två sekler med en mängd olika problem i olika tidsmiljöer, så 
har en mängd iakttagelser trängt sig på. Det omfattande ämnet kräver både ett 
uppifrån- och utifrånperspektiv på utvecklingen, för att fånga den historiska 
processen över tiden, och samtidigt ett inifrånperspektiv för att förstå hur de 
olika löne- och anställningsformerna hänger samman inbördes eller hur de 
påverkar professionernas yrkesutövning357. Exempel på detta är de icke 
ordinaries ”lönlösa” väntan på ordinarie tjänst liksom fögderiet och 
häradshövdingarna som en administrativ hybridform mellan byråkrati och 
marknad, fenomen som kan beskrivas i public choice- och transaktions-
kostnadsanalytiska termer, vilket jag dock bara delvis lyckats genomföra. Att 
skildra löne- och anställningsformernas utveckling visade sig vara enklare än 
att ge en bild av hur de påverkade arbetssättet. Jag har dock träffat på 
dokument som givit möjlighet till fallstudier. 

Den tydligaste arbetsmetoden syns i textens struktur innebärande 
jämförelser mellan centralbyråkraterna och professionerna, samt professionerna 
inbördes. 

Några stora teoretiska projekt som jag bara kunnat snudda vid är för det 
första att ställa Webers byråkratisyn mot det professionella projektet; detta är 
en dragkamp som fortfarande pågår och väntar på sin dokumentering. Det 
andra projektet, som kan ha samband med det första, är en konkretisering av 
byråkratiseringen på arbetsplatsen. Hur har t.ex. relationen mellan byråkrater 
och professionella å ena sidan och renodlade administratörer å andra sidan 
utvecklats? 

De olika gruppernas administrativa särdrag har jag fått fram genom 
litteraturstudier, läsning av utredningar, riksdagsdebatter och författningar, 
ärenden i Riksarkivets myndighetsarkiv, främst i Kammarkollegiets och 
Statskontorets arkiv, samt i Riksarkivets konseljdatabas för perioden 1840-1920. 
Man kan söka i dessa databaser på yrkestitlar och löneformer och vid behov 
göra stickprov i vissa år och bland ärendena under året. Efter 1920 har jag inte 

                                                 
357 Ullenhag (1992), s. 25. 
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haft tillgång denna goda tillgång till individuella ärenden utan fått använda de 
andra källorna mer. 

Det finns inte någon systematisk tjänstemanna- och lönestatistik från SCB 
från tiden före 1881-1891. Den första tjänstemannastatistiken från 1880-talet och 
de första åren därefter har den begränsningen att den inte summerats kategori-
vis utan presenterar detaljerade personalstater på individnivå, kanske för att 
systemet var så individrelaterat att summeringar kräver svårbemästrade 
klassificeringar358. Fortfarande från 1913 och framåt var statistiken fläckvis 
innan den sedan blev mer regelbunden från 1954. Antalet ordinarie tjänstemän 
och deras löner och pensioner på 1800-talet kan man räkna sig fram till för hand 
genom att läsa organisations- och löneregleringsbetänkanden, Statsliggarna och 
deras föregångare (Statskontorets stater och specialutgiftsstater), kompletterat 
med riksdagstryck som i vissa fall presenterar lönestater; särskilt militärerna 
saknas ofta i Statsliggaren. Även Statskalendern kan användas för historisk 
yrkesstatistik. Antalet tjänstepensionärer redovisas i Statsliggaren, som dock 
slutar redovisa dessa redan i slutet på 1910-talet. Statsliggaren håller måttet som 
källa för olika yrken fram till 1970-talet, även om man riskerar att få sitta och 
summera olika myndigheters personalstater. Därefter minskar riksdagens 
intresse för detaljer om personalen. Dessa får man söka efter i Arbetsgivar-
verkets lönestatistik som fortfarande 2003 skiljer åtminstone på vissa statliga 
befattningar, men sedan blir alltmer abstrakt och statistiskt urvalsbetonad när 
det gäller personalkategorier. 

Om de icke ordinarie tjänstemännen lämnas man i stort stort sett i 
okunnighet i dessa källor, bortsett från när icke ordinarie behandlas i 
överklagningsärenden till Kungl. Maj:t (fram till 1920) och i riksdagens 
pensionsdebatter fram till 1900-talets första decennier. SCB tycks få grepp om 
dem först 1913. 

Det är möjligt att bearbeta råmaterial från Riksarkivets konseljdatabas; man 
kan t.ex. genom att räkna frekvensen av internadministrativa ärendetyper 
utveckla ett slags kvantifierade effektivitsmått för 1800-talets förvaltning – 
kvoten mellan antalet internadministrativa ärenden och totala antalet 
konseljärenden kan t.ex. ge en fingervisning om regeringens fokus på interna 
eller externa frågor. Vidare har jag utifrån stickprovet av över-
klagandeärendena till Kammarkollegiet kunnat upprätta en egen statistik om 
konflikterna kring den indelta lönen under ett antal år: 1810, 1830, 1850, 1870, 
1890 och 1910. Ett annat exempel är att jag räknat antalet pensionsärenden, s.k. 
beneficier, i riksdagens Sakregister och ställt dem mot antalet regelmässiga 
pensionsärenden i konselj och därmed fått ett mått på graden av regelstyrning. 
Vidare har jag gjort motsvarande beräkningarna genom att räkna antalet 
pensionärer i indragningsstaten, som var ett samlingskonto för pensioner och 
andra liknande ersättningar. 

Överhuvudtaget är konseljdatabasen en välsignad inrättning för forskare om 
administration och politik under perioden 1840-1920 – har man väl kommit 
underfund med alla de synonymer och stavnings- och formvarianter som kan 
förekomma, kan man oavsett företeelse med hjälp av lämpliga sökord t.ex. få 
fram hur frekvent en fråga varit uppe för beslut i konseljen vid olika 

                                                 
358 Viss statistik visas i Bilaga 1. 
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tidpunkter, en möjlighet som jag ofta utnyttjat359. På samma sätt kan 
riksdagstryckets sakregister användas, som dock ännu inte är tillräckligt 
datoriserat. 

                                                 
359 Konseljdatabasen möjliggör en statistisk analys av det byråkratiska språkets utveckling 
1840-1920 som jag inte sett utnyttjat någonstans. Man kan lätt skapa ett kvantitativt lexikon 
för att illustrera byråkratspråkets utveckling. 
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4 Avgränsningar och yrkesgrupper 

4.1 Avgränsning i tiden 

Den period jag har valt att studera är de två senaste seklerna, dvs från tiden 
efter 1809 fram till idag, eller åtminstone åren kring 2000. Startpunkten känns 
given genom att 1809 års författning gav en ny ram för den statliga 
förvaltningen och det politiska beslutsfattandet som höll långt in i 1900-talets 
andra hälft – författningen var elastisk nog att rymma både ståndsriksdagens 
avskaffande 1865 och parlamentarismens och den allmänna rösträttens 
införande under 1900-talets första decennier. 

4.2 Val av yrkesgrupper 

Jag fokuserar på följande statliga tjänstemän: 
- den statliga byråkratiske tjänstemannen, verksam huvudsakligen i 

centralförvaltning men också i hovrätt och kommunikationsverk360, 
- officeren 
- de tre huvudyrkena inom det s.k. fögderiet: kronofogden, 

häradsskrivaren och länsmannen (som alla ingick i den s.k. landsstaten, 
ungefär motsvarande dagens länsstyrelse),  

- vidare häradshövdingen, ordinarie domare i underrätt på landsbygden, 
- prästen, i första hand kyrkoherden, 
- professorn, 
- läroverksläraren och 
- läkaren, särskilt provinsialläkaren och sjukhusöverläkaren. 

 
Jag har valt professioner i statlig tjänst och i första hand sådana som haft stor 
betydelse för förvaltningsarbetet under 1800-talet. Att jag då inte behandlat 
diplomater, tullare och lantmätare eller andra kvalificerade yrkesgrupper kan 
diskuteras och kan inte motiveras av några strikta principer utan har styrts av 
att jag tror att mina huvudteser, som presenterats ovan, i tillräckligt hög grad 
illustreras av de grupper jag valt361. Även andra professioner var betydelsefulla 
i statsförvaltningen före 1900, även om de förekom i mindre antal, t.ex. 
arkitekter, ingenjörer, apotekare, veterinärer, tandläkare, jägmästare, 
vägingenjörer, fastighetsförvaltare, ekonomer. Ekonomer i betydelsen kamrerer 
har jag generellt betraktat som byråkrater. 

Ytterligare några grupper bör kommenteras. Barnmorskorna har minst lika 
gamla anor och minst lika hög autonomi, åtminstone tidigare, som läkare och 
jurister; sjuksköterskorna tillkom senare, men båda vårdyrkena fick först under 
andra hälften av 1800-talet den vetenskapliga och teoretiska utbildning som 

                                                 
360 Jag kallar i texten denna grupp för centralbyråkrater eller byråkrater, dock utan någon 
nedsättande avsikt. 
361 Dagens tullare och diplomater har behandlats i Hasselberg – Kärnekull (2001). 



 

73 
 

vanligen anses känneteckna professioner362. Även folkskollärarna kunde ha 
tagits med beroende på den professionella karaktär som yrket fick mot slutet av 
1800-talet. Men mitt huvudskäl att inte behandla dem är att både barnmorskor, 
sjuksköterskor och folkskollärare i huvudsak är icke statliga befattningar (även 
om folkskollärarna åtminstone delvis haft statlig lön) och därmed faller utanför 
den valda statliga begränsningen. 

Vad gäller centralförvaltningen kan man anse att de som har rösträtt i 
kollegiet (ofta med rådstitlar), som ordinarie ledamöter, är tillräckligt 
självständiga för att kunna ses som professionella. Men de har först skolats in i 
ett hierarkiskt förhållningssätt och blivit lydiga redskap för överheten, snarare 
än självständiga aktörer, varför de är ett slags mellanting mellan professionella 
och renodlade centralbyråkrater. Möjligen har juristerna i hovrätten och de 
kvalificerade tjänstemännen i kommunikationsverken en särställning genom 
den större självständighet de förvärvat i egenskap av specialister i förhållande 
till normala handläggare i övriga centrala verk. 

Varför jag betraktar även fögderiets tjänstemän som professionella kan kort 
kommenteras. Westerhult förbigår helt professionsaspekter på fögderiet på 
1800-talet, men han konstaterar363 att tjänstemännen behövde utstråla 
auktoritet, att de hade en självständig ställning med ett minimum av kontroller 
uppifrån364, frihet att organisera sin verksamhet med kontor, biträden och 
övriga tjänstgöringsförhållanden samt delvis höga utbildningskrav365. De 
ordinarie fögderitjänstemännen hade ett brett spektrum av arbetsuppgifter och 
ett komplicerat regelsystem att tillämpa. Arbetsfördelningen mellan de tre 
kategorierna var delvis flytande, varför det är svårt att skilja ut någon av dem, 
t.ex. länsmännen, som icke-professionell. Eftersom länsmännen efter 1917 
kallades landsfiskaler som betraktades som en kvalificerad statlig chefsperson, 
kan beteckningen professionell inte vara helt fel. 

Gränsen mellan byråkrater och professionella är ingalunda klar. I vissa 
situationer hamnar även professionella i ett hierarkiskt lydnadsförhållande till 
sina överordnade. Ett exempel på detta är Statskontorets ansträngningar i 
bokslutsarbetet 1815 – som tydligen krävde auktoritär styrning – att få en 
bergsfogde i Gävleborgs län att inte bara göra redovisning utan också göra 
”omslut”, dvs bokslut366. Landshövdingen hade å bergsfogdens vägnar begärt 
befrielse från bokslutskravet men statskommissarien replikerar att det är 
redogörarens ”ofelbara skyldighet att fullgöra hwad honom befallt är”. Först 
därefter tilläts landshövdingen rekvirera arvode till fogden för redovisningen. 

                                                 
362 Vad gäller sjuksköterskorna se t.ex.  Andersson-Skog (2001) och Strömberg (2004) som il-
lustrerar yrkets professionella autonomi under 1900-talet. 
363 Westerhult (1965) ss. 279-286 samt  292-303. 
364 Den första förordningen om inspektion av länsmän kom först 1899 (Westerhult (1965) s. 
284). 
365 Efter 1865 krävdes akademisk examen av kronofogden, studentexamen av häradsskriva-
ren och specialexamen av länsmannen. Omkring år 1900 var 10 procent av länsmännen 
kompetenta till kronofogdetjänster liksom 30 procent av häradsskrivarna (Westerhult (1965) 
s. 286).  
366 Statskontoret, Riksbokslutsarbetet, konceptmemorialer 1810-22, Widegrens PM 1815 (oda-
terat och svårläst). Riksarkivet. 
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Det bör också framhållas att även de fast penningavlönade, ordinarie, 
hierarkiskt organiserade tjänstemännen ofta, trots att de ingick i ett verk med en 
gemensam arbetsplats, kan ha haft en självständigare ställning än det absoluta 
flertalet av dagens statstjänsteman. Detta berodde inte bara på att de hade 
livstidskontrakt utan också på att moderna managementprinciper inte 
tillämpades utan var och en, i synnerhet de ordinarie, i större utsträckning än 
idag skötte sig så långt möjligt själv, oavsett titel och ställning, med givna 
arbetsuppgifter och befogenheter. Däremot var de icke ordinarie långt 
osjälvständigare än dagens underordnade tjänstemän beroende på deras totala 
frånvaro av anställningstrygghet. 

Landsstatens tjänstemän i övrigt, i första hand landssekreterare och 
landskamrer (dvs. mellanchefer i länsstyrelsen under 1800-talet), hade delvis 
likartade löneformer som fögderiet och kommer därför ofta att nämnas i 
sammanhang med dessa. Eftersom länsstyrelserna var en myndighetsliknande 
organisation kan särskilt dessa mellanchefer ses som en mellanform mellan 
professionella och renodlade byråkrater samma sätt som ledamöterna i de 
centrala kollegierna, råden. En motsvarande hierarkisk inskolning fanns i 
landsstaten. Dess underordnade personal, landskanslister m.fl. är mera att se 
som typiska byråkrater. 

För att avgränsa målgrupperna har jag, utöver löneformerna, vidare krävt 
självständig handläggning i sakfrågor gentemot allmänheten – registratorer och 
vaktmästare och andra liknande mer eller mindre underordnade 
administratörer som uppbar sportler, har därför här inte räknats som 
professionella. 

4.3 Hur många var de? 

Den totala statliga sysselsättningen 
På 1800-talet var antalet statligt anställda ganska stabilt, omkring 60 000367 men 
ökade till 1913 med 50 procent och fortsatte sedan närmast explosivt att öka 
ända fram till 1980-talet, se nedan. 
 
Tabell. Statligt anställda  

År Totalt 
antal 

1800-talet C:a 60 000 
1913   92 000  
1920 105 500 
1927 115 000 
1944 169 537 
1954 289 500 
1970 364 633 
1980 429 000 
1999 216 000 

Källa: SCB 

                                                 
367 Tarschys (1978) s. 13. 



 

75 
 

 
Efter 1980-talet bolagiserades affärsverken vilket var en huvudanledning till 
halveringen på 1990-talet.368 

Från 1880 börjar SCB publicera offentlig sysselsättningsstatistik, men en total 
överblick nåddes först på 1910-talet369. Först 1913 har SCB redovisat statistik 
över hela personalen. Nedan redovisas enbart centrala och lokala civila 
förvaltningsmyndigheter, exklusive affärsverk och universitet och läroverk. 
 
Tabell. Alla anställda i statsdepartement, centrala myndigheter och 
lokalförvaltning 1913 

 

tjänstemän arbetare Summa 

ord 
icke 
ord 

26 2115 
Statsdepartement och 
centrala myndigheter 903 1186 
Källa: SCB. Historisk statistik. Statistiska översiktstabeller utöver i del I och II publicerade. 
Tabell 253. 
 
Av tabellen framgår att de icke ordinarie tjänstemännen och arbetarna utgjorde 
57 procent av samtliga. Det är inte osannolikt att något liknande kan ha gällt 
även under 1800-talet. Eftersom de icke ordinarie var en angelägenhet bara för 
respektive myndighet, var den centrala statistiken förmodligen osäker för 
dessa. 

Professionernas utveckling 
Antalet officerare var 1 600 (1869) och 1 734 (1883)370. 1910 var antalet officerare 
3 539 och underofficerare 4 044371. Under 1900-talet ökades antalet betydligt: 
antalet officerare år 2000 var 14 500 som 2004 minskat till 11 700, varvid 
inkluderas även de tidigare underofficerarna och underbefälen.372 

De ordinarie läroverkslärarna373 var 613 (1864), 756 (1873) och 808 (1882), 
alltså en successiv ökning374. Antalet tjänstgörande läroverkslärare, inklusive 
rektorer, var 1 593 (1910), varav 753 adjunkter och 252 lektorer. Ännu mer än 
för officerarna har 1900-talet inneburit en kraftig ökning: 1975 var antalet 
adjunkter 16 160 och lektorer 1 578, totalt 17 738. 

2 599 personer inom prästerskapet betalade skatt 1826375; om man räknar 
med att cirka 60 procent376 av dessa var kyrkoherdar kan deras antal skattas till 
1 500-1 600. 1910 anges antalet präster till 2 565377, och om därmed menas 

                                                 
368 Se Bilaga 1 med ytterligare statistik. 
369 Kvarnström –Waldemarsson – Åmark (1996), s. 247. 
370 Hultqvist (1954), s. 80. 
371 Statistisk årsbok 1920. 
372 Bolin (2008), s. 77 samt prop. 2004/05:5, s. 93. 
373 inklusive rektorer, men exklusive övningslärare. 
374 Hultqvist (1954) ss. 75-77. 
375 af Forsell (1833), s. 282. 
376 1900-talets ungefärliga fördelning. 
377 Statistisk årsbok 1920. 
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ordinarie präster har summan 1946 minskat till 2 300, varav knappt 1 400 
kyrkoherdetjänster och knappt 900 komministrar, dessutom de vanligen icke 
ordinarie prästerna: 40 stifts- och kontraktsadjunkter, knappt 300 kyrko-
adjunkter och drygt 400 pastorsadjunkter378. Men därefter minskade antalet 
betydligt: 1975 var antalet kyrkoherdar 1 031 och komministrar 755. I jämförelse 
med övriga grupper har dock antalet präster varierat relativt lite. 

Professorernas antal ökade successivt under hela 1800-talet. 1820 fanns det 44 
ordinarie professorer vid Uppsala och Lunds universitet, vilket 1860 ökat till 57, 
1880 till 62. Den stora expansionen kom under 1900-talets första decennium på 
grund av omvandlingen av e.o. professurer till ordinarie, 1910 var antalet 117 
och 1920 129. Inkluderas även Karolinska institutet, KTH samt högskolorna i 
Stockholm och Göteborg som började expandera under andra hälften av 1800-
talet var det totala antalet ordinarie professorer 226 (1920) 379, 2 025 (1991) och 
5 311 (2010), den sistnämnda siffran ett resultat bl.a. av att 
professorskompetenta högskolelektorer nu inkluderats 380. 

1809 fanns det 40 provinsialläkare samt ett antal extra kollegor381. 1904 hade 
antalet ökat till 137 ordinarie samt 162 kommunalt anställda extra 
provinsialläkare. 1950 anges antalet ”allmänläkare i offentlig tjänst” till 800, 
vilket inkluderar även stadsläkarna och landstingens öppenvård382. 
Statskalendern för 1963 uppger att det då fanns 592 provinsialläkardistrikt383. 

Antalet privatläkare antas aldrig ha varit över 200 under 1800-talet, vilket 
1948, enligt Medicinalstyrelsens utredning, hade antalet växt till 500, de senare 
med inskränkningen ”enbart privatpraktik”; i en annan tabell anges antalet 
privatpraktiker till 1000, dock satt inom parentes, antagligen för att markera 
osäkerhet eller kombinationer384. År 2001 var antalet läkare med 
läkarvårdsersättning, dvs. privatpraktik, 1 211 och dessutom fanns 580 läkare 
som hade vårdavtal med landstingen med rätt att återgå till 
läkarvårdsersättning, alltså totalt nästan 1 800 privatpraktiker. Antalet 
överläkare var fram till 1800-talets slut ganska litet, kanske ett 20-tal. Till 1965 
hade antalet dock ökat till cirka 800385. 

Häradshövdingarna har mellan 1874 och 1970/1 pendlat mellan 103 och 
118386. 

Inför fögderireformen 1917 angavs antalet länsmansdistrikt, dvs antalet 
ordinarie länsmän, till 516387, med i stort sett samma antal som under 1800-talet. 
1961 var hela den statliga polisstyrkan, före sammanslagningen med de 

                                                 
378 SOU 1948:44, s. 7. 
379 Blomqvist (1992), ss. 61-63. 
380 Högskoleverket (2012), s. 26. 
381 s.k. adjunkter, Bergstrand (1958), s. 136. 
382 Furhoff–Krakan (2003), ss. 251, 253.. 
383 Statskalendern (1963), s. 572. 
384 SOU 1948:14, sid. 39, 246. 
385 Se Statskalendern för 1985, 1925 och 1965. 
386 RD prot 1874, prop. 8, s. 17 samt statsliggaren för 1950/51-1970/71. 
387 RD prot 1917, Bih. 2 saml., 2 avd., 4 bandet, s. 39, samt SOU 1930:31, s. 9. 



 

77 
 

kommunala poliserna, 1 236 varav 350 var landsfiskaler, dvs. f.d. länsmän388, 
varav en del efter polisreformen ingick bland de 119 polismästarna. 

1917 var antalet häradsskrivardistrikt och fögderier 117 (i stort sett samma 
antal som under 1800-talet), alla med var sin ordinarie häradsskrivare och 
kronofogde389. 1945 ökades häradsskrivardistrikten till 145390. 1960 fanns det 156 
ordinarie häradsskrivare391. 

Sammanfattningsvis utgjorde dessa professionella grupper cirka 7-8 procent 
av alla statsanställda under 1800-talet. Siffran hade blivit något högre om däri 
inräknats t.ex. fler jurister än häradshövdingarna och inte bara professorer utan 
även adjunkter och lektorer vid universiteten. Vissa yrkesgrupper av 
professionell karaktär har helt lämnats utanför, t.ex. ingenjörer och andra 
tekniker. Andelen hade ändå kunnat förefalla låg, men återspeglar kanske att 
en stor del av den statliga personalen hade föga formell utbildning och utförde 
ett relativt osjälvständigt arbete. 

                                                 
388 SOU 1961:34, s. 59. 
389 RD prot 1917, Bih. 2 saml., 2 avd., 4 bandet, s. 39, samt SOU 1930:31, s. 9. 
390 RD prot 1945. FK 41, s. 96. 
391 Min bearbetning av statsliggarna för respektive år. 
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1809-1950 
 

5 Centralbyråkraternas löner 

De närmaste kapitlen ägnas åt att skildra centralbyråkraternas löner och 
pensioner, liksom de icke ordinaries situation i centralförvaltningen. Central-
byråkraternas förhållanden får tjäna som referenspunkt för att åskådliggöra 
professionernas särställning. Bådas lönesystem och utvecklingen av dessa är 
ganska komplicerade historier och kräver dessvärre något tålamod. 

 
Två ofta nämnda myndigheter i denna text är Kammarkollegiet, som var 

högsta skattemyndighet och expertmyndighet i frågor om indelningsverket och 
statens mark, samt Statskontoret, som hade hand om statens in- och 
utbetalningar och var experter på löne- och pensionsfrågor. 

 
Överst i de kollegiala myndigheternas tjänstehierarki var presidenten, som var 

ordförande i kollegiet, verkets styrelse. Ledamöterna i denna hade ofta 
rådstitlar. Därefter följde, i ungefärlig hierarkisk ordning och lön: assessor, 
sekreterare, kamrer, kammarförvant, kanslist, notarie, kammarskrivare, bokhållare, 
kopist, vaktmästare. Kungl. Maj:ts kansli liksom landsstat och olika 
fackmyndigheter hade särskilda titlar. 

 
Lönerna till de ordinarie tjänstemännen bestämdes av riksdagen i 

myndigheternas lönestater. Icke ordinarie avlönades från omkostnadsanslag eller 
från myndigheternas eller de ordinarie tjänstemännens egna inkomster. 

 

 

5.1 De första lönehöjningarna 

De ordinarie statstjänstemännens lönenivå var en av de allra första 
förvaltningsfrågorna som kom upp efter statsvälvningen i mars 1809. I en 
proposition den 5 juli 1809392 sade de nya makthavarna, dvs. Kungl. Maj:t393, att 
de gärna såg att Statsutskottet skulle ange de besparingar man ville göra 

”förmodande Kongl. Maj:t ock, att, wid en förbättrad de allmänna 
ärendenas gång, desse skola, med lindring i Statens kostnad, kunna lika 
noggrant som förut wårdas och behandlas af färre, dock till en del bättre 
lönte ämbets- och tjenstemän, än de antagne.” 

 

                                                 
392 Riksdagstidningen 18 november 1809, sid. 494 (Riksdagsbiblioteket). Stavningen i detta 
och andra citat i min text har i stort bevarats, dock har jag normaliserat användningen av 
stora bokstäver och särskrivningar. 
393 Kungl. Maj:t motsvarar våra dagars regering. Kungen i statsrådet hade dock faktisk be-
slutsrätt. 
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Nyckelorden i citatet är ”färre, dock till en del bättre lönte”, vilket var den 
inriktning som följdes under det följande halva seklet. Vissa ganska 
provisoriska generella lönehöjningar genomfördes de allra första åren efter 
1809, den första 1811 med 33 1/3 procents lönehöjning för flertalet tjänstemän, 
och därefter ytterligare en bred höjning 1815. Vidare beslöts 1812 en höjning 
med 50 procent av expeditionstaxan, dvs sportlerna, allmänhetens avgifter för 
att få ut dokument m.m., vilket hade stor effekt för vissa tjänstemän, särskilt i 
domstolarna och landsstaten394. Höjd expeditionslösen var ingen långsiktig 
lönehöjningsmetod, eftersom den fick mycket olika effekt på tjänstemännen. 
Här krävdes i stället bl.a. höjning av de fasta penninglönerna. Problemet med 
dessa, som särskilt uppbars i den centrala förvaltningen, var dock att de 
tappade i värde i den inflation som rådde under de första decennierna av 1800-
talet. 

Lönesystemet, framförallt lönenivån för de penningavlönade, var alltså 
redan tidigt centrala förvaltningspolitiska frågor. Till en början bekymrade man 
sig inte så mycket om det samlade mönstret av löner och tjänster, dvs. 
strukturen, utan man talade rätt och slätt om lönehöjningar. Att lönens nivå var 
viktig berodde på att alltför låga löner ledde till att många tjänstemän tvingades 
ha flera inkomstkällor som kompensation. För att få till stånd en effektiv och 
dedicerad tjänstemannakår var man tvungen att höja lönerna. 
 
Spannmål under lönen 
För att mildra krisen infördes 1815 s.k. spannmål under lönen395. Denna 
löneform har inget annat än namnet att göra med vare sig indelt lön eller säd 
(som jag återkommer till). Innebörden var att man i lönelistan utöver den 
kontanta lönesumman tillade ”därunder x tunnor spannmål” el. dyl., vilket 
betydde att hälften av kontantlönen teoretiskt betraktades som motsvarande 
antal tunnor spannmål. När de officiellt fastställda spannmålspriserna, det s.k. 
markegångspriset, steg bildades ett lönetillägg. Ingen spannmål bytte ägare vid 
utdelningen av spannmål under lönen, utan det handlade helt och hållet om en 
kalkylmetod. 

 
Löneteknisk exkurs 
1815 års riksdag ville förbättra lönerna för de civila staterna396. Värdet av 

varje tunna bestämdes till 4 ½ rdr. Tunnan skulle innehålla hälften råg, hälften 
korn. En tabell med en lathund avsedd för att underlätta uträkning av den 

                                                 
394 Ibid. s. 275. Se även RSt 1812, Br prot. II:683. 
395 Jag följer här Nils Nilsson-Stjernquist (1946), s. 79.  
396 Se utredningen av spannmål under lönen i en proposition till 1828/30 års riksdag: 1828/30 
RD prot., Bih. 1 saml., 1 a, prop 2 (riksverksprop), Statskontorets skrivelse i bilaga s. 94 ff. 
För de militära staterna infördes löneformen 1816, men då till ett minimipris av 6 rdr tunnan, 
kanske återspeglande en förändring sedan 1815 av spannmålspriset - 1816 hade priserna 
nämligen ökat med 7,5 procent enligt en nutida skattning av konsumentprisindex (Riksban-
ken) 
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totala utgiftsbelastningen utifrån antalet tunnor finns i Statskontorets 
Riksstatsförslag för 1818397. Där anges att markegångspriset för året var 8 rdr 
25 sk samt att lönetillägget för civila tjänstemän då blev cirka 4 riksdaler398.  

 
Om markegångspriset sjönk ända till 4,5 riksdaler skulle de civila stats-

tjänstemännen inte få något lönetillägg, varför 1823 års riksdag bestämde att 
även civilstaterna skulle få 6 riksdaler som minimipris (vilket militärerna 
redan fått); så länge spannmålspriser låg ännu högre kan man inse att detta 
innebar en besparing för staten genom att lönetillägget för civilstaten 
minskade med 1,5 riksdaler. 

 
Diskussionen vid riksdagarna gällde framförallt vilken prisbas som skulle 

användas, riksmarkegångpriset eller länspriser. Ett förslag hade väckts 1823399 
att ett fast värde skulle fastställas under tiden mellan riksdagarna, men Rikets 
ständer menade istället att ett av syftena med spannmål under lönen var att 
möjliggöra löneanpassning till de växlande priserna varför detta förslag 
avslogs. Ett annat problem med det gamla systemet var att metoden att räkna 
ut riksmarkegångspriset inte gick att förena med statens spannmålsintäkter: 
man hade tagit alla länens markegångspriser och dividerat med antalet län. I 
ett sådant genomsnitt vägde alla län lika tungt oavsett hur mycket spannmål 
staten fick in, varvid de norra, magra länen överrepresenterades med sina 
högre spannmålspriser varför också riksmarkegångspriset blev för högt. Nu 
bestämde riksdagen 1823 istället, på Statskontorets förslag, att man skulle 
addera värdet av statens spannmålsintäkterna i varje län och sedan dividera 
med antalet tunnor, vilket gav ett mer rättvisande pris. 

 
 

Sedan myntet stabiliserats efter 1830 beslöt 1834 års riksdag att avskaffa denna 
löneform, men den slutliga avvecklingen tog lång tid, eftersom gamla löneavtal 
fortsatte att gälla. Vid 1850/51 års riksdag infördes övergångsbestämmelser 
innebärande att man skilde på gamla och nya löner. Med nya löner menades 
sådana som tillkommit efter 1841 års statsreglering. För dessa skulle 
spannmålstillägget upphöra men detta kompenserades med 1 riksdaler för 

                                                 
Statskontoret (Kammarkontoret). Statförslag 1818, Huvudserien, vol. 140, signum G4A), s.. 
375. Riksarkivet. 
I riksstatsförlagets akt ligger en tabell, som förmodligen använts som lathund vid uträk-
ningarna av statens totala kostnad 1818. Den är intressant som exempel på hur man före 
räknemaskinens tid gjorde nationella överslagskalkyler. 1818 var markegångspriset 8 riksda-
ler 25 skilling för en tunna spannmål. Civilstatens minimivärde var till 4 riksdaler 24 skilling 
(en riksdaler motsvarade 48 skilling), militärstaterna till 6 riksdaler. Mellanskillnaden mellan 
dessa och markegångspriset, dvs. lönetillägget, blev 4 riksdaler 1 skilling för civilstaten och 2 
riksdaler 25 skilling för militärstaterna. Tabellen multiplicerar dessa tillägg med antal tun-
nor, 44, 47, 48, 50 etc (grupper av tjänstemän – det lägsta antalet tunnor för en tjänstemän 
verkar ha legat omkring 10) upp till 4 462 tunnor för civilstaten och 6 313 för militärstaterna 
(ett tecken på att militärerna dominerade penninglönekostnaden!). 
399 RSt 1823 prot. Bihang 4:1, bet. 61. s. 347. 
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varje tunna400. Staten var noga med att så långt möjligt skydda gamla 
rättigheter. 

Spannmål under lönen var krångligt att beräkna och lika krångligt att förstå 
och skapade också finansiella krav på riksdagen. Det är lätt att förstå att 
försöket blev kortlivat. 
 
Särskilda utskottets program 1823 
Den statliga förvaltningsstrukturen kom upp först vid slutet av 1810-talet, då en 
kommitté tillsattes om reglering av rikets styrelseverk och levererade ett 
betänkande 1822 som diskuterades vid riksdagen 1823. Av Särskilda utskottets 
betänkande 1823 (SäU 23) om ”reglering av rikets styrelseverk” framgår hur 
riksdagen tänkte om myndigheternas organisationsfrågor. En av de fem 
punkter som SäU23 pekade ut som huvudsakliga brister i förvaltningen var att 
ämbetsmännen ”äro för många, illa och ojämnt avlönta och för lite 
uppmuntrade”.401 De som hade indelade löner (dvs. förmåner in natura) var 
bättre försedda än de som hade penninglöner ”ehuru lönerna icke finnas vara 
jämnt fördelade eller avpassade efter tjänsternas vikt och angelägenhet”. 
Rättelse fordrades av lönesättningen ”emedan den nya regleringen av 
styrelseverken åsyftar, att förvaltningsärendena må bliva skötta med mindre 
kostnad, men med större skyndsamhet, drift och ordning än förut av ett 
minskat, men bättre lönat antal ämbetsmän”.402 Tjänstemännens löner, 
utbildning, befordran och pensioner måste rättas till. 

”Efter att på föreskrivet sätt hava vunnit inträde i statens tjänst, åtgår 
lång tid innan lön kan väntas; när den erhålles, är den till torftig utkomst 
otillräcklig och när slutligen ämbetsmannen av ålder eller sjukledighet 
därifrån entledigas, blir det underhåll honom bestås, än mindre.” 

 
En del av problemet var enligt utskottet att tjänster inrättades med otillräckliga 
eller inga löner. Redan på 1770-talet påtalades, att ”tillökning av nya ämbeten 
över behovet blivit införd och understundom mer haft personens befordran, än 
sysslans nödvändighet till drivfjäder”, ett förhållande som fortfarande gällde 
enligt utskottet. Och de meriter man förvärvade fick vanligen räknas till godo 
bara inom det verk där man arbetat. 

Utskottet lade ett antal administrativa förslag varav flera hade direkt bäring 
på lönefrågorna: 

- Alla tjänster ska medföra lön 
- Inga tjänster på stat ska enbart ombesörja renskrivning 
- Ingen ska få större lön eller pension än sin förman. 
- Man borde fortsätta med löneavdrag vid tillträdande av tjänst för att 

finansiera begravningen403. 

                                                 
400 1850/51 RD prot., Bihang 4 saml., bet. 90, ss. 31-32. 
401 Särskilda utskottets betänkande 1823 (SäU 23), s. 22. Rst prot. 1823. Betänkande rörande 
reglering af rikets styrelseverk (Bihang. XI saml., bet. 3, samma volym som Bihang, IV 6. 
saml). 
402 SäU 23, sid 209-10. 
403 Ibid. s. 210-215. 
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5.2 Riksdagens makt över tjänsterna 

Efter halvtannat decennium av diskussioner av diskussion om principerna för 
den nya förvaltningsstrukturen var tiden omkring 1828 mogen för ett antal 
utredningar om löneregleringar och omorganisationer. Hovrätternas och 
Statskontorets löner hade redan reglerats. Statskontorets nya stat skulle stå som 
modell för de övriga ämbetsverken. Efter 1828 års riksdag fastställde Kungl. 
Maj:t nya stater för Kommerskollegium, Bergskollegium, Över-
intendentsämbetet, Kammarkollegium, Kammarrätten, Krigskollegium, 
Krigshovrätten samt vissa kårer och regementen. Avsikten var att pengarna 
skulle tas ur besparingarna. Detta innebar en reformering av det dittillsvarande 
systemet med enstaka lönehöjningar och klumpsummor som provisoriskt 
ställdes till regeringens förfogande. 

Denna tanke stötte dock på hårt motstånd och ledde på 1820- och 30-talen till 
en dragkamp mellan Kungl. Maj:t och riksdagen med början vid 1834 år 
riksdag404. Frågan gällde vem som skulle utöva grundlagens finansmakt405, t.ex. 
Kungl. Maj:ts rätt att använda besparingarna för att varaktigt finansiera 
tjänster406. Löneregleringarna från 1828-33 skedde i ett konfliktfält mellan å ena 
sidan kungen som hävdade sin rätt att bestämma över den statliga 
förvaltningen, inklusive utgifterna för denna, och å andra sidan riksdagen som 
hänvisade till sin rätt att reglera staten (budgeten), vari lönestaten ingick407. 
Oppositionen menade att Kungl. Maj:t inte fick överskrida riksdagens 
fastställda löneanslag och att besparingar därför inte kunde användas till 
lönehöjningar och nya tjänster. Farorna med Kungl. Maj:ts metod var, enligt 
riksdagens skrivelse408, att om besparingar användes för lönehöjningar av 
ordinarie löner kunde detta därefter ge Kungl. Maj:t ”anledning att begära 
ökade anslag för huvudtitlarna, och bifall därtill beredt möjlighet af nya be-
sparingar, hwilka åter på lika sätt används”, alltså något slags löne- eller 
snarare anslagsglidning. Däremot borde Kungl. Maj:t kunna använda 
besparingar till mindre brister i förslagsanslag, t.ex. för tillfälliga arvoden. Men 
ordinarie löner och löningsförmåner borde ”rätta sig efter den statsreglering 
som en gång blifvit fastställd och hwilken måste betraktas såsom gällande intill 
densamma i wederbörlig ordning förändras”. Riksdagen krävde att 
bestämmandet av verkens löner skulle följa detta regelverk. Om detta inte var 
möjligt fick kungen uppskjuta regleringens definitiva fastställande till nästa 
riksdag.409 

                                                 
404 Stjernquist (1946), ss. 176-9. 
405 Amnå (1981), s. 27. 
406  I Norge ryckte kopisterna i centralförvaltningen under 1800-talets första decennier fram 
som handläggare, eftersom Stortinget inte beviljade tillräckligt med byråchefstjänster. Under 
denna tid var det inte någon reell skillnad i arbetsuppgifter och lön mellan de regelrätta ko-
pisttjänsterna och de omkostnadsfinansierade extra skrivarna, medan det svenska ordinarie 
befattningshavarna under större delen av 1800-talet hade väsentligt högre inkomster än de 
icke ordinarie. Se Maurseth (1979), ss 148, 168.  
407 Stjernqvist (1946), ss. 171-2. 
408 RSt protokoll 1834, Bih. 10, bet. 150 
409 Stjernquist (1946), ss. 185-7. 
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Vid 1840 års riksdag, sex år senare, fortsatte förhandlingarna om dessa 
frågor. Statsutskottet kunde efter hand gå med på lönehöjningar inom Kammar-
kollegium och Kammarrätten. Utskottet föreslog att de skulle få 
löneförhöjningar men bara till nästa riksdag och i form av arvoden, vilket 
bifölls av riksdagen. Vidare fick samtliga hovrättsråd löneförhöjning, liksom 
länsmännen. De förpliktelser som Kungl. Maj:t ansågs ha till sina tjänstemän 
ledde till att övriga beslutade löneförhöjningar finansierades med besparingar. 
”Diskussionen hade emellertid varit så förvirrad och ständernas mening så 
svåranalyserad, att några efterräkningar ej behövde följa”, är Stjernqvists 
slutsats410. Men de politiska ärren efter denna och andra motsättningar mellan 
kung och riksdag kan ha bidragit till att förbittra återstoden av Karl Johans tid. 
En parallell vid ungefär samma tid var det norska Stortinget som på ett 
liknande sätt försökte hejda Kungl. Maj:ts, dvs. Karl Johans och hans regerings, 
expansionsvilja411. 

Riksdagens maktdemonstration fick en långsiktig betydelse för kompetens-
fördelningen mellan Kungl. Maj:t och riksdagen. Det stod nu klart att det var 
riksdagen som bestämde de ordinarie tjänsternas löner och att detta skulle ske 
tjänst för tjänst, inte i form av allmänna budgetramar. Mer än ett sekel framåt 
höll riksdagen ett fast grepp om tjänster och löner. Först från slutet av 1970-talet 
försvinner tjänster och löner ur Statsliggaren412. 

Personalstaterna förefaller ha varit riksdagens viktigaste budgetpolitiska 
styrinstrument under 1800-talet413 men också ett av de viktigaste 
förvaltningspolitiska instrumenten, i klass med andra centrala stridsfrågor som 
de kollegiala verkens styrelsesätt414 eller Kommerskollegiums fortlevnad415. 
Särskilt liberaler och bondestånd, efter 1865 Lantmannapartiet, bedrev ett 
hårdnackat motstånd mot statstjänstemännens lönehöjningar, medan adels- och 
prästestånden i allmänhet slog vakt om förmånerna.416  

Personalstaternas betydelse berodde på de ordinarie tjänsternas karaktär av 
livstidstjänster, av nästan kontraktsliknande karaktär. Statsmakterna 
respekterade under hela 1800-talet tjänsteinnehavarnas rättigheter på ett 
mycket konsekvent sätt. De ordinarie tjänstemännen blev, med riksdagens 
hjälp, därmed en grundstomme och stabiliserande faktor i 
förvaltningsapparaten417. 

                                                 
410 Ibid. ss. 290-8. 
411 Maurseth (1979), ss. 148-175. 
412 Statsliggaren anger riksdagens och Kungl. Maj:ts myndigheternas uppgifter och ramarna 
för detta. 
413 Riksdagens detaljstyrning av löner och tjänster gällde i praktiken också den s.k. indrag-
ningsstaten  i vilken pensionerna ingick. 
414 Sörnblad (1943). 
415 Nilsson (1994). 
416 För 1850-talets löneregleringar se Tjerneld (1983), för löneregleringarna kring 1880 se Hul-
tqvist (1954) samt Nilsson (1994).  
417 Kanske denna stabilitet bidrog till att den svenska statsförvaltningen inte togs över av 
välorganiserade tjänstemannakårer i samma grad som skedde under 1800-talet i Frankrike 
(Bilaga 1) och Spanien (Canals (1975) och Nieto (1974), s. 25 m.fl.) för Spanien. 
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5.3 1850-talets lönereglering 

På 1810-talet genomfördes, som visats ovan, inkomsthöjningar i form av 
generella inkomstpåslag, ökning av expeditionslösen (för tjänstemän med 
sportler) och spannmål under lönen (för penninglöntagare). 1830-talets 
lönereglering blev, när den så småningom godkändes av riksdagen, föga 
genomgripande och omfattande. 1850-talets lönereglering var däremot kraftfull 
och bred. 
 
Politisk bakgrund 
1840 förbättrades de organisatoriska förutsättningarna för gemensamma tag i 
löne- och organisationsfrågor genom bildandet av Finansdepartementet, under 
vilket både Kammarkollegiet och Statskontoret lydde. Båda dessa ämbetsverk 
behandlade, fast i olika roller, löne- och organisationsfrågor: Statskontoret som 
centralt stabsorgan i lönefrågor, Kammarkollegiet som ansvarig för 
indelningsverket och i rollen som arbetsgivare för landsstatens personal. 
Möjligheterna för större löneregleringar styrdes dock fortfarande i huvudsak av 
det politiska utrymme som fanns i riksdagen och Statsutskottet för ökade 
kostnader. En bakgrund var den kraftiga inflation som inleddes omkring 1850 
och kulminerade cirka 5 år senare.418 

Regeringens aktiviteter inleddes med ett anförande av finansminister 
Gripenstedt till statsrådsprotokollet den 11 oktober 1856419, ett enligt Arne 
Forssell420 ”ganska remarkabelt aktstycke. Här lämnas knappast något av de 
spörsmål obeaktat, om vilka man sedan dess alltid blivit påmind vid varje 
diskussion om tjänstemannalönerna”. Gripenstedt föreslog fem lönegrader 

 
1. 1000          rdr rmt (riksmynt)421 
2. 2000-2200 ” 
3. 3000-3500 ” 
4. 4500-5000 ” 
5. 9000          ” (för presidenterna). 

 
Som villkor för erhållandet av den nya lönen gällde  

”att ämbets- eller tjänsteman som kommer i åtnjutande av den nya 
lönestatens förmåner, är underkastad den vidsträcktare tjänstgörings-

                                                 
418 Se Riksbanken (2008). 
419 Bil. 6 till Kungl. Maj:ts prop. nr 1. 
420 Forssell (1927), s. 66. 
421 Det förekom flera myntslag parallellt under större delen av 1800-talet. Före 1856 använder 
jag riksdaler (rdr) för att beteckna riksdaler banco, vilket är det vanliga myntet i byråkratiska 
sammanhang. Det fanns även andra myntslag som jag förbigår här. Fr.o.m. 1856, dvs. året 
för Gripenstedts uttalande, övergick statsräkenskaperna till riksdaler riksmynt (rdr rmt), 
varav det gick 150 på 100 riksdaler banco. Även det nya myntet kallar jag riksdaler, som 
omvandlades till lika många kronor från 1873. För de lönestatistiska tidsserierna (i tabell 
längre ned) har jag räknat om riksdaler banco till den nya myntsorten. I övrigt har jag inte 
gjort någon omräkning, t.ex. när löne- och pensionsbelopp nämns i texten. 
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skyldighet eller jämkning i åligganden, som i vederbörlig ordning kan vara 
bestämd, dock alltid utan förpliktelse att tjänstgöra i lägre grad än den, varå 
gällande fullmakt eller förordnande lyder. /Min kurs./” 

 
Den andra bisatsen, dvs. det jag kursiverat ovan, ändrades i 
riksdagsbehandlingen till, 

”… åligganden, som vid en blivande förändrad organisation av 
ämbetsverken eller eljest i allmänhet kan varda stadgad,... ” 

 
Förändringen betonade att tjänstemannen var skyldig att anpassa sig till en ny, 
varaktig organisation och kan tolkas som att tjänstemannens 
anpassningsskyldighet begränsades något litet i jämförelse med den tidigare 
formuleringen. 

Den gamla principen, stadfäst sedan 1700-talet, gällde att innehav av en 
ordinarietjänst var att betrakta som ett individuellt avtal som ovillkorligen 
gällde till innehavarens frånfälle.422 Historikern Forssell lade 1927 ett 
tjänstemannaperspektiv på reformen: 

”Obestridligen var det ett ganska högt pris som betalades, då principen 
om föränderligheten i ämbetsmännens tjänstgöringsförhållanden så hårt 
hamrades fast. På denna klausul går mycket i vår senare administrativa 
historia tillbaka.” 

 
Formuleringarna i villkoret återkom nämligen, med smärre justeringar, under 
de följande decennierna i många löneregleringssammanhang. Respekten för 
individuella avtal, även ifråga om statstjänstemännens förhållande till sin 
överhet, var ett centralt inslag i den klassiska liberalismen. Det nya är att man 
härmed bröt den bundenhet till givna fullmakter som försvårat organisations-
förändringar i det förflutna. Centralbyråkraternas beroende av sin överhet 
förstärktes nu. 

Riksdagens förväntningar inför löneregleringarna var att man jämsides med 
lönebesluten också skulle bedöma tjänsternas behövlighet och den 
organisatoriska inplaceringen. 1830 gjordes ganska små omflyttningar. Under 
perioden mellan 1823 och 1859 gjordes dock stora indragningar av tjänster, från 
946 till 679 tjänster i den centrala förvaltningen, i enlighet med Kungl. Maj:ts 
intentioner från 1809. Löneregleringen gällde 1856-60 enbart kärnan i den 
centrala förvaltningen, sju centrala kollegier. ”En ökad likformighet vad gäller 
ekonomiska förmåner mellan tjänstemän med likartade arbetsuppgifter hade 
varit ett centralt drivande moment bakom hela löneregleringen”, enligt 
Tjerneld423. 

Tjerneld betecknar 1850- och 1860-talens Sverige som präglat av 
”accelererande ekonomisk omdaning och institutionell modernisering” som 
ställde vissa krav på okomplicerade former för centralt beslutsfattande samt att 
besluten borde vara ”förutsägbara, konsistenta och i rimlig mån definitiva”424. 
Ståndsförfattningen, anser Tjerneld, uppfyllde inte dessa krav; bl.a. ledde den 

                                                 
422 Therborn (1989), s. 54. 
423 Tjerneld (1983) ss. 70, 97. 
424 Ibid. s. 154. 
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adliga självskrivenheten till varierande närvarofrekvens, ofta med 
uppseendeväckande låg närvaro vid besluten i ståndet. Riksdagarna under 
slutet av 1850-talet gav tydliga illustrationer till de ständiga dragkamperna 
mellan konservativa, delvis representerade av de två privilegiebaserade 
stånden, och liberala krafter, de senare representerade av bondeståndet, med 
borgarståndet, ofta kluvet, i mitten. 

Något om utfallet 
I jämförelse med löneregleringen under åren kring 1830 och de senare 
regleringarna var 1850-talets lönereglering mycket kraftfullare och mer 
systematisk – bidragande till detta, utöver ett bättre ekonomiskt utrymme, kan 
ha varit en kombination av den klarare ansvarsfördelningen mellan Kungl. 
Maj:t och riksdagen och existensen av ett kraftfullt finansdepartement. Den 
Gripenstedtska lönetrappan i statsrådsprotokollet 1856 inte bara förverkligades 
utan överskreds t.o.m. för vissa tjänster, t.ex. assessorernas maximilöner höjdes 
från 3 500 till 4 000 riksdaler och registratorernas från 2200 till 2500. 
Registratorer (inklusive notarier) hade redan fått väsentliga löneförhöjningar 
även under perioden mellan löneregleringarna. Observera att i synnerhet 
registratorerna även ofta hade betydande sportler. 

Penningvärdet av allas löner utom vaktmästarnas och ledamöternas (dvs. 
rådens) hade redan före lönehöjningen hållit jämna steg med eller överträffat 
penningvärdet från 1830. Man bör se den samlade effekten av lönehöjningarna 
under perioden 1811-61 för att kunna bedöma de resultat som uppnåtts. Som 
underlag för tabellen nedan har jag valt fem penninglöntagande 
tjänstekategorier, som förekommer i de flesta centrala ämbetsverk. 
 
Tabell. Löneökning i procent, 2006 års 
penningvärde 

 
1861/18
11 

1911/18
61 

1961/19
11 

    
kammarråd 153 45 18 
assessor (hovrätt) 203  65 
registrator 471 43  
kanslist 447 34 40 
vaktmästare 

(hovrätt) 304 56 193 
 
Anmärkn: Assessorerna 1961 har jämförts med 1861 
                eftersom uppgifter saknas 1911. 

Källa: Statskontorets konceptstater för 1811 och specialutgiftsstater för 1861 (samtliga i 
Riksarkivet) samt den tryckta Statsliggaren för åren 1911 och 1961. Fastprisberäkningen från 
Riksbanken (2008). 
Kommentar: Assessor anger den högsta lönegraden för assessorer i Göta Hovrätt, som drogs in 
som ordinarie tjänst efter 1901 men återkom 1951, regisatratorn är från Kammarkollegiet, 
kanslisten till en början i Nedre Justitierevisionen (sedermera Högsta Domstolens kansli), 
fr.o.m. 1951 i hovrätten, vaktmästaren i Göta Hovrätt, därefter 1:e vaktmästare, 1921, 1:e 
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expeditionsvakt 1931-51. Statkonceptens och specialutgiftstaternas lönebelopp i riksdaler banco 
under 1811-1852 har här räknats upp med 50 procent för att vara jämförbara med de riksdaler 
riksmynt, som infördes fr.o.m. 1856425. Tabellen visar lön på stat vilket gör att särskilt 
registratorers, kanslisters och vaktmästares inkomster underskattas på grund av deras sportler 
som tillkommer. 

 
Av tabellen, som visar reallöneutvecklingen i 50-årsperioder, framgår att ingen 
följande femtioårsperiod gav lika stora lönehöjningar som perioden 1811-1861. 
(Jag återkommer till de senare regleringarna). 

Andra lönestudier 
I ett par studier har statstjänstemännens löneutveckling under 1800-talet 
jämförts med andra arbetstagares. Enligt Hultqvist fick vissa häradshövdingar, 
landssekreterare och högre indelta officerare sänkta reallöner under perioden 
1858-1900, medan statstjänstemännens reallöner i allmänhet höjdes ”icke 
oväsentligt genom regleringarna” 426. Hultqvist jämför med arbetarlönerna 
under samma period och konstaterar att de lägre tjänstemannalönerna höjdes 
lika mycket som arbetslönerna, medan de högre ämbetsmännens 
löneutveckling blev sämre än arbetarlönernas. Observera att Hultqvist 
inkluderar även 1850-talets löneregleringar i jämförelsen vilket gör att 
utgångsläget för de högre ämbetsmännen blev högt och att det därför inte är 
osannlikt att arbetslönerna därefter utvecklades snabbare än de högre tjänste-
männens – däremot anser jag det vara osäkert om arbetarnas löner nådde lika 
höga absoluta nivåer som de lägre tjänstemännen. Att 1870-talets lönereglering 
gav ganska mager utdelning för de högsta tjänstegraderna överensstämmer 
med mina iakttagelser. Vidare kan vissa av de lägre tjänsterna ha haft en bättre 
relativ utveckling än de högre mellan 1858 och 1876, särskilt kanslistgruppen. 

En intressant jämförelse mellan statstjänstemännens och andra tjänstemäns 
löner har även gjorts av Sten Carlsson427. Han har undersökt den yrkesmässiga 
sammansättningen av Stockholms stads högst taxerade invånare, enligt 
Stockholms taxeringskalender under åren 1871, 1904, 1930 och 1962. Jag har i 
tabellen nedan sammanfört de yrkesgrupper som framförallt innehåller 
statstjänstemän (högerkolumnen). 

                                                 
425 Se RSt prot 1853/54 Bih. saml. 10 Rskr 174. 
426 Hultqvist (1954) ss. 92-93. Jag kan inte bedöma om Hultqvist tagit hänsyn till sportlerna. 
427 Carlsson (1966), s. 82. 
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Tabell. Andel höginkomsttagare bland statstjänstemän i Stockholm 

 Höginkomsttagargräns  Andel höginkomst-

tagare bland stats-

tjänstemän i 

Stockholm  

Löpande 

pris428 

2006 års priser i miljoner 

kronor (Riksbanken 2008) 

1871   10 000 kr Cirka 0,5  16,9 % 

1904   20 000 kr    ”     1,0  9,1 % 

1930   40 000 kr    ”     1,0  11,1 % 

1962 100 000 kr    ”     1,0  4,0 % 

Källa: Sten Carlsson: Yrken och samhällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 
1866, sid. 82. 
 
Genom att räkna om Carlssons inkomstgränser till fasta priser får man fram att 
han givit 1871 en hälften så hög höginkomsttagargräns som följande år, men det 
finns skäl att anta429 att detta inte är helt avgörande för vår tolkning: 
utvecklingen 1871-1904 innebar förmodligen en sjunkande andel 
statstjänstemän bland höginkomsttagare i Stockholm, även om det är svårt att 
säga hur stor sänkningen var. Däremot tycks det som om statstjänstemännens 
högsta löner hävdade sig väl gentemot övriga höginkomsttagargrupper under 
den stora offentliga expansionens tid 1904-1930; den kraftiga sänkningen 
mellan 1930 och 1962 verkar också statistiskt säker. Carlssons jämförelse gäller 
enbart Stockholm med den överrepresentation av höginkomsttagare som en 
huvudstad normalt har, men inte heller detta borde störa jämförelsen mellan 
åren. Carlsson har så vitt jag kan se inte gjort motsvarande analys av 
utvecklingen före 1871.  

Både Hultqvists och Carlssons studier, liksom mina, tyder på att det var 
löneregleringen på 1850-talet som gav statstjänstemännen deras höga nivå, i 
jämförelse med andra inkomsttagare, medan den fortsatta löneutvecklingen 
antingen bevarade den uppnådda (relativa) nivån eller, mellan 1930 och 1962, 
ledde till en försämrad ställning. 

Reformer av tillägg och avdrag på lönen 

Ljuspenningar 
Spannmål på lönen var inte den enda avvikelsen från en fast penninglön. Det 
förekom också diverse andra tillägg. Ljuspenningar är ett sådant exempel. De 
var en ersättning för tjänstemännens belysningskostnader i tjänsten. Dessa 
fördelades enligt den hierarkiska tjänsteställningen och belyser därför hur man 

                                                 
428 För 1871 definieras höginkomsttagare som sådana med inkomst över 10 000 riksdaler, 
1904: 20 000 kronor bevillningspliktig inkomst, 1930: 40 000 kr (taxering till kommunal in-
komst) och 1962:100 000 kr (taxering till kommunal inkomstskatt). 
429 Om den statistiska fördelningen inom statstjänstemannagruppen över 0,5 miljoner kronor 
såg väsentligt annorlunda ut än inom den övriga inkomsttagargruppen, så kan jämförelser 
mellan 1871 och övriga år vara vanskliga att göra. Jag saknar data för att bedöma detta, men 
antar t.v. att meningsfulla jämförelser går att göra över tiden. 
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såg på hierarkin. 1827 yttrade sig Statskontoret 430 om ljuspengarna för 
lantmäteriverkets sekreteraren. Eftersom denne fått samma lön som 
överinspektören vid lantmäteriet, tyckte verket att han också borde få lika 
mycket ljuspengar. Statskontoret delade in verken i två grupper: Kungl. Maj:ts 
kansli, hovrätter och ämbetskollegier å ena sidan och övriga verk å andra 
sidan431. Utifrån denna indelning och regler från 1802 hade kontoret bedömt att 
sekreteraren i lantmäteriet 

”icke kunde få lika lön med secreterarne inom collegierna, emedan 
secreteraren vid Landtmäterikontoret, såsom et Kamarcollegium sub-
ordineradt werk, icke kunde anses annorlunda, än lika med en departe-
mentssecreterare i eders Kungl. Maj:ts och Rikets Krigscollegium.” 432 

 
En departementssekreterare var alltså normalt på en lägre nivå än en 
sekreterare, men denne kunde i detta fall jämställas med en 
departementssekreterare eftersom Lantmäterikontoret lydde under 
Kammarkollegiet. 

Fullmaktslösen 
Ett exempel på avdrag på lönen är fullmaktlösen. En av de avgifter en 
nytillträdande ordinarie tjänsteman drabbades av var fullmaktslösen, som togs 
ut i form av en stämpelavgift. Lösen på fullmakt var en skattekälla för staten 
men denna lösen var också ett tecken på det stora värde man tillmätte den 
ordinarie tjänsten, framförallt den särställning som ett livstidskontrakt med 
säkra inkomster innebar. 

Storleken av fullmaktlösen i dess olika former varierade kraftigt under 1800-
talet. De olika stämpelavgiftssatserna för kunglig fullmakt sammanfattas kort i 
tabellen nedan. Observera att myndigheterna dessutom krävde expeditions-
lösen för fullmakter som myndigheterna själva utfärdade, även om denna lösen 
mot slutet av 1800-talet blev förhållandevis låg, några kronor. 
 

                                                 
Ökade ljuspenningar för lantmäterisekreteraren, 24 maj 1828. Riksarkivet, Statskontorets 
skrivelser till Kungl. Maj:t. 
431 Enligt det kungliga brevet 4 februari 1804. 
432 Av ordalydelsen att döma klassades en departementssekreterare, dvs. en sekreterare på 
en underordnad avdelning i de nämnda myndigheterna, lägre än en sekreterare i ett kolle-
gium; Kammarkollegiet var ju överordnad myndighet till lantmäteriet, som därför i detta 
sammanhang kunde betraktas som en avdelning under Kammarkollegiet. 
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Tabell. Stämpelavgift i procent av årslönen (eller del av denna) för kunglig 
fullmakt 

År Procent 
1810   6 
1830   5 
1834/35 12,5433  
1859/60   5  
1875   1 
1883   3 
Efter 1919   0 

Källa: Se RD 1919A, Bih. Saml. 7.1 bet. 73 med en historik kompletterat med K. Maj:ts 
kungörelse den 27 september 1810. 
 
Reglerna för fullmaktslösen styrdes i hög grad av den hierarki som rådde 
mellan olika slag av myndigheter, i likhet med ljuspenningarna. Ett ärende 
innehåller t.ex. ett överklagande av en lösen som den klagande anser att 
myndigheten i fråga inte har rätt att ta ut434. 

Besparingavdrag 
Ett annat ännu kännbarare avdrag på lönen var de s.k. besparingsavdragen, 
som syftade till att finansiera pensioner och begravningar. De drabbade bl.a 
nyutnämnda ordinarie befattningshavare genom att hela lönen kunde utebli 
under ett antal månader. Statskontoret föreslog redan 1828435 att de skulle 
avskaffas men detta skedde inte förrän vid riksdagen 1850/51, efter åtskilligt 
förhandlande.436 Nu framhävdes den administrativa synpunkten att 

”den åsyftade regleringen skulle hafva till följd en ganska väsentlig 
förenkling genom uphörandet af alla de vidlyftiga bestyr med 
begrafningshjelpens bokförande, redovisning och utanordnande, jemte de 
dermed förknippade kontroller, äfvensom af alla de tvister och 
utredningsfrågor, som af nuvarande förhållande i detta avseende 
föranledas. ” 

 
Riksdagen hade alltså till sist beslutat i huvudsak enligt propositionen att dessa 
löneavdrag skulle upphöra. Begravningshjälp finansierad av de allmänna 
besparingsavdragen fortsatte att vara aktuell senast 1890, nu i sin allra sista 
avvecklingsfas. Det berodde på att de som hade gjort inbetalningar fortfarande 
var berättigade till begravningshjälp, som alla skulle räknas om i pengar med 

                                                 
1853 års riksdag ändrade reglerna så att fullmaktlösen blev mindre betungande genom att 
enbart behöva betalas för mellanskillnaden mellan tidigare och framtida lön. 
1850-07-24: ärende 14, Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. Statscommissarie 
Fredin om lösen för constitutorial. Efter en tid som t.f. statskommissarie blev Nils August 
Fredin överkommissarie, dvs. chef, för Civilstatens pensionsinrättning, och var alltså en 
framstående tjänstemän med god överblick över hela statsförvaltningen.  
435 1828/30 RD prot., Bih. 1 saml., 1 a, prop 2 (riksverksprop), Statskontorets skrivelse i bilaga 
sid. 100. 
436 RD prot. 1850/51, 10 saml, 1 a., 1 b., rskr. 154. 
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hjälp av rådande markegångspriset enligt regler för spannmål under lönen. 
Staten hyste stor respekt för ingångna förpliktelser. 1890, slutligen437, beslöt 
riksdagen att riksmarkegångspris inte längre skulle gälla för spannmål. För 
spannmål under lönen som underlag för beräkning av begravningshjälp till 
sterbhus skulle man istället följa markegångspriset länsvis. 1890438 utformades 
dock avvecklingsregler av begravningshjälpen och nådårsbesparingar, liksom 
av vakans- och liggetidsbesparingar av civila ämbeten och tjänster. 

Besparingsavdragen behandlas i följande kapitel om de icke ordinarie, som 
drabbades ännu hårdare än de ordinarie. 

5.4 Mot ett nytt gemensamt system 

Varje förvaltningsgren hade sedan gammalt sina egna tjänstesystem. Vid löne-
regleringsarbetet under åren kring 1830 gjordes trevande försök till samordning 
över verksgränserna men det första ordentliga samordningsförsöket gjordes vid 
1850- och 70-talets löneregleringar. Som riktmärke angavs på 1850-talet fem 
lönegrader (president, råd, dvs. ledamot av kollegium439, sekreterare, 
registrator, kammarskrivare) och på 1870-talet tre lönegrader (byråchef, 
sekreterare, notarie)440. Vid 1900-talets början talades i stället om det s.k. 
statskontorssystemet med fyra normallönegrader, som ansågs ha gällt sedan 
1870-talet, alltså inte de tidigare nämnda tre, vilket återspeglar det vacklande i 
normaliseringssträvandena. Avvikelserna från detta mönster av tre eller fyra 
normala lönegrader var dock många, t.ex. i landsstaten, försvaret, kyrkan och 
skolan förutom olika specialmyndigheter. 

Bl.a. tillämpade kommunikationsverken, som började expandera från 1860-
talet, helt andra principer med en större löne- och yrkesdifferentiering. 
Järnvägsmannaförbundets löneförslag 1907 innehöll exempelvis 26 olika yrken 
och grader inom yrkena441. Under ett halvt sekel fanns alltså flera 
konkurrerande lönesystem inom staten, alla byggda på fixa lönegrader, men 
med stora skillnader i nivåer och antal lönesteg. 

1900-talets början innebar en förändring av riksdagens sätt att styra 
förvaltningen. Det starka grepp som riksdagen in pleno442 haft även om 
detaljerna i budgetarbetet under 1800-talet minskade framförallt när riksstaten 
gjordes om 1911443. Styrningen begränsades nu alltmera till utskotten. Reformer 
inleddes efter parlamentarismens införande 1917. Läget efter 
demokratiseringen blev annorlunda än i den tidigare förvaltningen som 
kännetecknades av få reformer, stela löneanslag, förhållandevis enkla 
reglementen och juridiskt skolade tjänstemän i ledningen. Nya verk bildades 

                                                 
437 1890 RD prot., Bih. 4 saml., bet. 8, sid. 17 
438 Ur redogörelsen för avvecklingsförloppet i 1890 RD prot., Bih. 4 saml.1 , bet. 10, s.41. 
439 Kollegium var styrelse i vissa myndigheter, bestående av president som ordförande samt 
myndighetens råd, t.ex. kammarrättsråd, som medlemmar. 
440 Sjölund (1989) ss. 32, 168. 
441 Åmark (1996), ss. 264-265 
442 Dvs. när Riksdagen i sin helhet sammanträder 
443 Amnå (1981) ss. 33-39. 
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och gamla expanderade. Amnå menar: ”Politikerna nödgades … uppge 
ambitionen att styra verken i detalj”. 

1902 hade en ny löneregleringskommitté inrättats med uppdrag som sträckte 
sig över stora delar av lönesystemet. Men arbetet gick trögt, det ena området 
efter det andra undantogs successivt. Kommittén tog bl.a. itu med vissa 
specialfrågor tvärs över hela förvaltningen, t.ex. vaktmästarnas och de 
kvinnliga biträdenas löner. Första världskriget kom emellan och kommitténs 
krafter tycktes sina. 1919 inträffade, utanför löneregleringskommittén, vad som 
visade sig bli ett genombrott. Kommunikationsverken lyckades ena sig kring ett 
gemensamt lönesystem med ett 20-tal lönegrader i kombination med 
löneklasser (som ålderstillägg)444. 1919 års riksdag beslöt införa det nya 
systemet även i övrig förvaltning445. 

 
Riksdagsdebatter 
Förslag till nytt avlöningsreglemente, nu byggt på förslag från 1902 års 
löneregleringskommitté446, lades fram vid riksdagen 1921. I debatten yttrade 
ledamoten av AK hr Starbäck: 

”Jag skulle vilja uttala den förmodan, att om någon en gång kommer att 
skriva löneregleringarnas historia i vårt land, så kommer en epok utan 
tvivel att begränsas av löneregleringskommitténs , den stora 
löneregleringskommitténs tillkomst, 1902 och säkerligen årtalet 1921, i fall 
riksdagen i dag antager det förslag som nu ligger före. Ty detta betecknar i 
så fall slutet på striderna mellan kommunikationsverken å ena sidan och 
de centrala ämbetsverken å andra sidan, och för det andra en stabilisering 
av löneregleringsvirrvarret, som måste anses vara en oerhört stor vinst”.447 

 
Starbäck pekade på två viktiga nyheter i det beslut han hoppades att 1921 års 
riksdag skulle fatta vilket också skedde. Det ena var övergången till 
kommunikationsverkens 20-talet lönegrader. Det andra var den nya 
systematiken i s.k. avlöningsreglementen med gemensamma löneplaner för ett 
flertal ämbetsverk, i stället för de tidigare verkslönestaterna som vanligen 
beslutades en i taget. 

Starbäcks förhoppning om uppmärksamhet från framtida historiker har bara 
delvis infriats; två vetenskapliga texter har analyserat detta resultat av 1902 års 
löneregleringskommitté, nämligen Tobisson i sin doktorsavhandling (1973)448 
och Kvarnströms med medförfattares antologi (1996). Ingen av dem nämner 
1921 års riksdagsbeslut uttryckligen, förmodligen beroende på att det ligger vid 
sidan om författarnas ämnen – i Kvarnströms antologi talas exempelvis mer 
allmänt om de ”slutliga genomgångar som 1902 års lönekommitté gjorde av de 

                                                 
444 Se SFS 1919:343. 
445 Se prop. 1919:391 
446 Betänkandet från 1902 års löneregleringskommitté finns i Utredning och förslag beträf-
fande ny definitiv lönereglering för befattningshavare vid statsdepartement och centrala 
ämbetsverk (LXII). Stockholm 1920. Samt RD prot. 1921. Bih. Saml. 1, bet. nr 1, Utgifterna. 
Bil. 1. 
447 RD prot. 1921, AK 13, sid. 50 ff. 
448 Tobisson (1973), s. 33. 
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civila ämbetsverken för att anpassa dem till kommunikationsverksmodellen i 
början av 1920-talet”449. 

Flera viktiga frågor togs upp under riksdagsdebatterna. Regeringens 
talesman i FK, statsrådet Ekeberg450, talade om det gamla systemets ojämnhet, 
förvirring och bristande överskådlighet och att stora steg nu tagits mot reda och 
planmässighet, ordning och konsekvens, även om en fjärdedel av alla 
befattningshavare ännu inte reglerats. 

Principiella invändningar mot det valda systemet framfördes av ledamoten 
Kvarnzelius, som inte var övertygad om att de affärsdrivande verkens 
avlöningsprinciper var lämpade för de centrala verken och Kungl. Maj:ts kansli. 
Han var tveksam till det stora antalet löneklasser och de små skillnaderna 
mellan varje lönegrad. Det skulle krävas mycket fina instrument för att avgöra 
rätt placering. Även en annan ledamot, hr Lundblad, kritiserade systemet och 
menade att affärsverkens lägre personal var missnöjd med den starka 
uppdelning som skett på grund av det stora antalet lönegrader. 

Under 1800-talet hade bondeståndet och sedermera Lantmannapartiet 
bedrivit ett systematiskt motstånd mot höjning av tjänstemannalönerna. Detta 
upprepades nu. En ledamot, Ollas Ericsson, framhöll att tidpunkten för 
löneregleringen var fel, på toppen av en långvarig högkonjunktur. ”De alltför 
höga lönerna till den otaliga tjänstemannakåren” skulle skapa problem när 
priserna sjönk. Han drog parallellen med 1874 års lönereglering som skett i en 
högkonjunktur. Utskottets förslag till avlöningsreglemente, som i stort sett och 
med lätt prutning överensstämde med regeringens, segrade med 2 rösters 
majoritet i FK. 

Även i Andra kammaren beskrev regeringens talesman, statsrådet Ericsson, 
systemets fördelar, dess betydande tekniska fördelar och att ”för hela 
personalen gäller en systematiskt utarbetad löneplan”. En annan ledamot, hr 
Nilsson, beskrev att ”mycket lätt en jämkning i lönerna /kan/ ske, utan att man 
behöver gå från verk till verk. Genom en enkel matematisk beräkning kan hela 
löneskalan lyftas upp eller eventuellt i händelse av en svår kris, sänkas…”451. 
Det nya systemets rationella, t.o.m. matematiska kvaliteter, kan inte uttryckas 
tydligare. Men det hindrade inte principiella invändningar. En 
svårentusiasmerad ledamot påpekade dock att en kostnadskalkyl saknades på 
vad man vann med 20 lönegrader. 

                                                 
449 Åmark (1996), s. 269. 
450 1921 RD prot. FK 8:15 
451 Ett exempel på den nya systematiken var att Statsliggarens myndighetsredovisning av 
tjänsternas löner ändrades. I stället för att ange lönesumman redovisade man i stället löne-
graden. Summan framgick av en bilaga till Statsliggaren där den aktuella löneplanen redovi-
sades. Nästa logiska steg genomfördes efter några år, nämligen att skilja ut löneplanen från 
avlöningsreglemente och lägga dem i skilda förordningar. Det borde ha varit en nackdel att 
t.ex. Statsutskottet inte kunde få all löneinformation om en viss tjänst direkt ur myndig-
heternas löneplaner i Statsliggaren utan var tvungna att leta rätt på lönesumman i bilagan. 
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5.5 Fortsatt systematisering 1921-48 

Reformerna resulterade i 1921 års avlöningsreglemente och nya löneplaner för 
ett antal verk från 1922452. Enligt Ernst Wigforss var upphovsmannen C G 
Ekman, en av de ledande liberalerna, ”den mest kände upphovsmannen till det 
system att ordna de statsanställdas löner, som i sina grunddrag fortfarande 
består. Som lönereglerare var han alltså en obestridd auktoritet.” En sida av 
Ekmans parlamentariska arbete som dock sällan framhålls. 

1921 års lönesystem, som blev mönster för ett flertal följande avlönings-
reglementena, var alltså inte en socialdemokratisk uppfinning men lade 
grunden för väfärdsstatens lönesystem och kom principiellt att gälla fram till 
1980-talet. Lönereglementena 1921453, 1939 och 1948454, följde i princip samma 
matrisstruktur med lönegrader, löneklasser och ortsgrupper, med två eller flera 
löneplan samt tjänsteförteckningar, successivt utvidgade till allt fler 
myndigheter. 1921 års uppdelning på manliga och kvinnliga löneplan försvann 
i senare betänkanden, men däremot bibehölls uppdelningen på olika löneplaner 
för chefer och övriga tjänstemän. 

Slutresultatet, Statens allmänna avlöningsreglemente 1948, SAAR, 
innefattade praktiskt taget hela statsförvaltningen, både civil och militär 
förvaltning – kyrkan och universiteten tillkom de närmaste åren. För första 
gången i den svenska statsförvaltningens historia hade de allra flesta 
lönesystemen samordnats i ett gemensamt lönesystem. Det utvecklades under 
dessa år, särskilt från slutet av 1930-talet och alltmer etablerat under 1940-talet, 
en praxis med överläggningar de nya makthavarna på den lönepolitiska 
arenan, nämligen fackföreningarna, som blev alltmer förhandlingsliknande, 
dock utan konflikträtt för parterna. 

Personalstaternas betydelse för riksdagen som förvaltningspolitiskt 
instrument minskade och istället ökade deras finanspolitiska betydelse: den 
starkt expanderande offentliga personalen ledde till ökade offentliga utgifter 
vilkas storlek kunde leda till inflation. Omkring 1948 avstod exempelvis de 
statsanställda från en kompensation för prisutvecklingen för att inte stimulera 
en allmän löneökning som i sin tur kunde tvinga fram stabiliseringsåtgärder455. 
Statliga löneregleringar hade alltmer blivit en fråga om stabiliseringspolitik 
snarare än om förvaltningspolitik. 

Riksdagdebatterna 1946-48 
Riksdagens behov av diskussion in pleno om personalstaterna minskade 
successivt efter det att personalorganisationerna mot slutet av 1930-talet ”kunde 
räkna med att bli hörda redan på beredningsstadiet” 456. En begränsad 
förhandlings- och avtalsrätt infördes redan fr.o.m. 1938457. I och med andra 

                                                 
452 Se Statsliggaren 1922. 
453 SFS 1921:451: Avlöningsreglemente för befattningshavare vid Statsdepartement och vissa 
andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen.  
454 SFS 1921:451, SFS 1939:8, SFS 1948:436. 
455 Wigforss (1954), s. 318-9. 
456 Tobisson (1973), ss. 250-251. 
457 enligt en kungörelse den 4 juni 1937. 
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världskriget avstod riksdagen från sin detaljstyrning av lönerna och 
accepterade i stort sett överenskommelserna med personalorganisationerna. 

Debatterna under 1946-8 års riksdagar illustrerar att riksdagen inte längre 
var ett forum för debatt om detaljerade lönefrågor. 1946 framfördes att tilläggen 
inte hade räckt för att kompensera tjänstemännen för inflationen; justitieråden 
hade t.ex. fått en försämring på mer än 15 procent (i fasta priser) sedan 1914 och 
hovrättsråden mer än 10 procent.458. 1948 var riksdagens debatter särskilt korta 
men berörde läroverkens extra lärare; vidare klagade Ebon Andersson i FK över 
att det fortfarande var ”utomordentligt svårt för andra än löneexperterna att 
tränga in i den här snårskogen och få någon rätsida på det hela”459. Priset för 
den stora samordningen var att systemet nu inte gick att begripa! 

Lönefrågorna i riksdagen gällde nu en överordnad systemnivå, i stort sett 
utan detaljer men också utan begränsning till de ordinarie tjänsterna. De 
detaljerade lönefrågorna för alla anställda, ovsett anställningsform, hade 
alltmer blivit en fråga för fackföreningarna och centrala överenskommelser med 
politiker och tjänstemän i mer eller mindre slutna rum. Röster höjdes mot detta. 
En ledamot, herr Mårtensson i AK yttrade 1947: ”Det har … vid många olika 
tillfällen visat sig att riksdagen inte är rätt forum när det gäller att behandla 
lönefrågor.” Slumpen verkade, tyckte han, många gånger avgöra löne-
planeringen för vissa. Men han fick mothugg av hr Håstad som ansåg att det 
var en fördel att ”man i departementet har vetskap om att varje paragraf 
kommer att granskas även i riksdagen”460. 

Riksdagen vägrade dock 1947 att ge regeringen fullmakt att på egen hand 
utfärda avlöningsreglementen461 – helt ville riksdagen inte släppa den 
traditionella kontrollen. Centralstyrningen fortsatte men med Kungl. Maj:t och 
de fackliga huvudorganisationerna som beslutsfattare. 

5.6 Löneregleringarnas successivt utvidgade uppdrag 

De tvärsektoriella löneregleringar som genomfördes under perioden 1828-1950-
talet omfattade ett successivt ökande antal myndigheter,vilket visas nedan. 
 

                                                 
458 1946 RD FK:27:70, AK:28:82 samt 39:28 (om lärare); AK 39:41 (om justitieråden). 
459 1948 RD FK 25:3, AK 25:7; FK: 27:60, AK 27:50. 
460 1947 RD AK 30:77. 
461 Ibid. sid. 153. 
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Tabell. Vilka myndigheter omfattades av de tvärsektoriella löneregleringarna? 
År Berörda  myndigheter Vissa sektorer som inte 

inkluderades i de tre första 

regleringarna 

 

 

Viktigare myndigheter därutöver som exkluderades 

helt eller delvis 

1828-1834 6462 KM:ts kansli, landsstat 

(inkl. fögderi), hovrätter. 

Kyrka, läroverk, universitet, krigsmakt, 

kommunikationsverk 1856-1860 8 samt ett sjukhus 

1874-1883 18 KM:ts kansli, 

Landsstat, 

Kommerskoll. 

1902-1919 Cirka 30463, inkl. riksdagens verk samt fångvårdens 

lokalorganisation 

 

Kyrka, läroverk, universitet, krigsmakt, 

kommunikationsverk 

1920-1923 Ovan inkl. kommunikationsverk Kyrka, läroverk, universitet, krigsmakt 

1936-1938464 D:o med tillägg av fler myndigheter Kyrka, läroverk, universitet, krigsmakt 

1945-1948 D:o inkl. läroverk, krigsmakt Kyrka, universitet 

Från 1950-talets 

början 

                                     

                                      Alla statliga myndigheter 

 

 
Diagrammet ger en grafisk bild av att löneregleringarnas kärna var de 
centralbyråkratiska myndigheter (till vänster i figuren) medan den högra 
kolumnen med de professionella verken först efter hand successivt integerades. 
De som uteslöts under 1800-talets stora löneregleringar var alltså till en början 
alla de kategorier som jag här betecknat som professioner. Jag har ovan 
definierat centralbyråkratin så att den innefattade även hovrätts- och 
kommunikationssektorerna, men det har flera gånger framgått i texten att dessa 
två sektorer uppvisar lönemäsiga särlösningar. Ett exempel på detta framgår 
nedan. 

                                                 
462 Endast regleringskommittéer som tillsattes den 24 september 1828 räknas med här. Dessu-
tom utreddes rikets allmänna undervisningsverk (tillsattes december 1825), Kungl. Maj:ts 
kansli (okänt datum men senast 1828), skogs- och jaktväsendet (tillsattes mars 1828) och den 
indelta armén (februari 1830).  
463 Samt utlåtanden över vissa lönefrågor vid ett stort antal myndigheter 
464 Jag hoppar över 1928 års lönekommitté eftersom den inte resulterade i en egen proposit-
ion till Riksdagen. 
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Hovrätten och Statskontoret konflikt om adjunktionstiden 
1836 när Hovrätten över Skåne och Blekinge aktualiserade behovet av 

medel för adjunktion465. Statskontoret tillstyrkte en viss arvodestaxa per 
månad men den arvodestid som Statskontoret beviljat stämde inte med 
adjunktionstiden. Enligt hovrätten bestämdes adjunktion dagvis (liksom 
traktamenten). Arvodena enligt Statskontoret utgick månadsvis och 
skulle enligt regelsystemet därför tillträdas ”med månadens början näst 
efter den, hvaruti förordnandet för hwilket arfvodet åtnjutes, blifvit 
utfärdat, samt upphör med den månads utgång, i hwilken förrättningen 
slutar.” Den adjungerade ledamotens adjunktion började den 15 juni, 
men han skulle nu inte få arvodet förrän från juli månads början. 
Hovrätten protesterade mot Statskontorets regelsystem eftersom 
adjunktion kunde börja och sluta när som helst och borde ersättas i 
enlighet med detta. 

 
Mot detta vidhöll Statskontoret att traktamenten räknades per dag 

medan arvoden ”hwilka erhållas för förordnanden att tjensten förrätta” 
meddelades per månad oavsett när de började eller slutade. Reglerna för 
förordnanden och adjunktionsmedlen, en specialitet för vissa kollegier, 
var uppenbarligen inte koordinerade. Detta störde inte Statskontoret: 

”Härigenom kan väl stundom inträffa, att en tillförordnad eller 
adjungerad icke kommer i åtnjutande af arvode för hela den tid, 
beräknad efter dagen, som han tjenstgör, äfvensom att en annan 
möjligen kan erhålla arfvode för några dagar mera än hans 
tjenstgöring fortfar, men denna skiljaktighet kan likväl aldrig blifva 
betydlig och synes minst förtjena afseende af den, som till ledamöter 
i Hofrätten adjungeras, hvilka vanligen hafva till hufvudsakligt 
syftemål att derigenom bereda sig meriter till befordran. ” 

 
 

Statskontoret såg adjunktion som en meriterings- och utbildningsinrättning, 
som förberedelse för ordinarie tjänst, snarare än som ett sätt för icke ordinarie 
personal att ersättas för utfört arbete; kontoret försökte genomföra en 
standardiserad periodisering trots domstolens hävdande av sin metod. Jag har 
inte kunnat följa hur just denna dragkamp slutade, men hovrätternas särprägel 
överlevde länge. Den centrala nivån hade svårt att hävda sig mot dessa 
myndigheter med starkt självförtroende. Även kommunikationsverken hade en 
särställning, som permanentades 1911 genom att de blev affärsverk med i 
huvudsak resultatansvar och större administrativ frihet än övriga myndigheter. 
Även andra sektorer, t.ex. försvars-, kyrko- och universitetssektorn, hade 
särpräglade produktionssystem och traditioner och hade uppenbarligen 
politisk makt att hävda egna lösningar på löne-, pensions och tjänsteområdet 
ända fram till mitten av 1900-talet. 

                                                 
465 Arvode för adjungerad ledamoten Borg vid Hovrätten i Skåne, 10 augusti 1836, Statskon-
torets skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 256. Riksarkivet. Med adjunktion menas tillfälligt för-
ordnande, vanligen som ledamot i kollegium. 
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De svenska statsmakterna, bl.a. med mönster från näringslivet, att bygga upp 
ett centraliserat lönesystem från 1920-talet som från 1940-talet följdes av ett lika 
centraliserat förhandlingssystem. Men denna modell stämde bra också med 
intentionerna hos de socialdemokratiska makthavarna som började få majoritet 
i slutet på 1930-talet466 och som lade grunden till det som sedan tillämpades 
ända fram till 1970- och 80-talen. Att centraliseringen ändå kunde genomföras 
var ett verk varken av 1902 års löneregleringskommitté eller Statskontoret, utan 
en kombination av Kungl. Maj:ts och Statskontorets ökande makt i dessa frågor 
under 1900-talet och framförallt en stark central facklig rörelse i kombination 
med målmedvetna regeringar och riksdagsmajoriteter. 

Åmark har beskrivit slutskedet av konflikterna kring de extra ordinaries 
löner. Det visade sig svårt att komma fram i det fackliga kravet på uppflyttning 
till ordinarie tjänst; olika personalgrupper nådde olika långt. Slutresultatet blev 
att facken omkring 1930 ”gav upp den ordinarie tjänsten till förmån för allmän 
förhandlings-, konflikt- och avtalsrätt” även om fulla sådana rättigheter kom att 
dröja länge.467 1940-talet gav nya argument för detta bredare perspektiv. 
Ordinarieskapets värde genom anställningstryggheten hade under 1940-talet 
minskat på grund av arbetskraftsbrist; de statsanställdas fullständiga 
förhandlings- och konflikträtt framstod som en viktigare facklig angelägenhet 
under 1940- och 50-talens inflationsekonomi468. Även utvecklingen av 
statstjänstemännens lönenivåer från 1930-talet och framåt var ett orosmoment. 

Missnöjet med arbetsvillkoren hos bl.a. unga läkare och jurister från 1920- 
och 1930-talet ledde till bildandet av fackföreningar som från åren kring 1920 
till 1940-talet resulterade i SACO och Statstjänstemännens riksförbund. Att en 
sådan försämring inträffade för centralbyråkratins del framgår av ett diagram i 
ett följande avsnitt som visar den reala löneutvecklingen mellan 1930- och 1950-
talen. Den dåliga löneutvecklingen under perioden 1930-50, beroende bl.a. på 
att de fasta penninglönerna inte var värdesäkrade på samma sätt som de äldre 
löneformerna, bidrog också till att skapa en grogrund för gemensamma fackliga 
aktioner för både professionerna och högre byråkrater i övrigt och för såväl 
ordinarie som icke ordinarie statliga akademiker. Jag har inte hittat någon 
samlad beskrivning av de olika professionernas debatter om löneformernas 
utveckling under första hälften av 1900-talet; debatten måste ha förts i fackliga 
sammanhang och borde kunna spåras i de fackliga arkiven. Ett tecken på en 
sådan debatt är det ovan refererade uttalandet i Medicinalstyrelsens 
betänkande 1948 om att läkarna ”kunnat iaktta hur andra intellektuella yrken, 
vilka överförts till de moderna avlöningsreglementena, ofta erhållit en 
successivt försämrad reallön” och med intellektuella yrken kan ha menat bl.a. 
officerare, häradshövdingar och häradsskrivare.469 

                                                 
466 1937 fick socialister majoritet i Andra kammaren, dock senare i Första kammaren. Nycan-
der (2008), s. 97. 
467 Åmark (1996), s. 267.  
468 Tobisson (1973), s. 276. 
469 SOU 1948:14 ss. 230-1. 
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Från 1950 kunde man nu placera in varje yrke i en och samma statliga 
lönetrappa och närma sig den gamla visionen om lika lön för lika arbete470. De 
traditionella professionerna borde dessutom varit ganska nöjda med sina 
inplaceringar: kyrkoherdarna jämställdes t.ex. med läroverkslektorer och 
häradshövdingarna placerades ovanför hovrättsråden men under justitieråden. 

Den stolta SAAR-konstruktionen var skörare än den kunde verka. Den 
byggde på förutsättningen att staten, liksom under 1800-talet fast nu med ännu 
högre grad av systematik, kunde isolera sig från den omgivande 
arbetsmarknaden och centralt utforma egna förmåns- och värdesystem. Den till 
synes stabila hierarkin blev i SAAR ganska utmanande: alla yrkesgrupper 
kunde jämföra sig med varandra och beroende på vilka värderingar och 
intressen man hade kunde rankningen ifrågasättas. Det var klart lönedrivande: 
höjningar i någon punkt kunde lätt generera förändringar i hela systemet. När 
statstjänstemännen så småningom fick förhandlingsrätt skulle förhandlings- 
och marknadskrafternas genomslag i lönekraven skapa en situation där SAAR-
systemet så småningom bröt samman. 

5.7 Överblick över centralbyråkratins löneutveckling 

Löneutveckling i löpande priser 
För att illustrera lönenivåernas utveckling i siffror visades ovan 
löneutvecklingen i 50-årsperioder för fem penninglöntagande tjänstetyper som 
förekom i de flesta centrala ämbetsverk. Nedan presenteras samma statistik 10-
årsvis grafiskt först i form av löneutveckling i löpande priser, som framförallt 
visar genomslaget av 1900-talets höga inflation. 
 
Diagram. Den centrala byråkratins löneutveckling i löpande priser 

Källa: Statskontorets konceptstater för åren 1811, 1821, 1831, 1841, specialutgifts- 

                                                 
470 Som värnpliktig på Signalregementets lönekontor 1961-2 fick jag hela statsförvaltningens 
hierarkiska struktur tydligt illustrerad för mig i den då aktuella SAAR-versionen. 
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Löner i 2006 års priser
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stater för åren 1852, 1861, 1870, 1882, 1891 (samtliga i Riksarkivet) samt den tryckta 
Statsliggaren för åren 1901, 1911, 1921, 1931/32, 1941, 1951, 1961. Att intervallen är ojämna beror 
på att specialutgiftsstaterna beräknades enbart för vart tredje år. 
Kommentar: ”Råd” avser kammarråd, ”assess” anger den högsta lönegraden för assessorer i 
Göta Hovrätt, som drogs in som ordinarie tjänst efter 1901 men återkom 1951, ”reg” är 
registrator i Kammarkollegiet, ”kansl” är kanslister till en början i Nedre Justitierevisionen 
(sedermera Högsta Domstolens kansli), fr.o.m. 1951 i hovrätten, ”vaktm” är vaktmästare i Göta 
Hovrätt, 1:e vaktmästare, 1921, 1:e expeditionsvakt 1931-51. Statkonceptens och 
specialutgiftstaternas lönebelopp i riksdaler banco under 1811-1852 har här räknats upp med 50 
procent för att vara jämförbara med de riksdaler riksmynt, som infördes fr.o.m. 1855. Observera 
att lönenivåerna i diagrammet 1921-31 inte tar hänsyn till dyrtidstilläggen – dessa kunde vara 
betydande, i storleksordningen hälften eller mer av den totala inkomsten471. 

Särskilt under 1800-talets första decennier rådde en betydande inflation men också under 
1900-talets första decennier fram till 1921 och därefter från 1940-talet. 

 
Löneutvecklingen i 2006 års penningvärde 
Effekterna av penninglönernas svårigheter att hålla jämna takt med inflationen 
illustreras av hur löneutvecklingen blir omräknade i 2006 års penningvärde. 

 
Diagram. Den centrala byråkratins löneutveckling i 2006 års penningvärd 

Källa: Samma som föregående diagram samt fastprisberäkningen från Riksbanken (2008). 
Kommentar: Dyrtidstilläggen för 1921 och 1931 saknas i diagrammet vilket förklarar en del av de 
djupa ”hacken” i tjänstemännens faktiska inkomster; de verkligen utbetalade, reella, lönerna för 
dessa år, särskilt 1921, var betydligt högre än i tabellen; dock låg de, särskilt i de högre 

                                                 
471 Enligt huvudbetänkandet från 1936 års lönekommitté fördubblades rådslönerna med 
hjälp av dyrtidstilläggen 1921 och notarielönerna ytterligare något. Skälet att de inte tas med 
här är att de inte framgår av Statsliggaren utan förmodligen kräver genomgång av respek-
tive ämbetsverks räkenskaper. Även om en stor del av de tidigare dyrtidstilläggen nu har 
inarbetats i lönetabellerna förekommer även 1941-51 åtskilliga lönetillägg som inte går att 
fördela utifrån Statsliggaren,. 
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lönegraderna ändå under nivån strax före första världskriget, t.ex. 1911 (se riksdagsdebatten 
1938472). Även 1941-1961 förekom tillägg, dock inte i samma storleksordning och lika generellt, 
vilkas fördelning inte heller går att få full klarhet i utifrån Statsliggaren. Fr.o.m. 1940-talet torde 
därför lönekurvorna ungefär motsvara verklig grundlön. 

 
Den stora skillnaden mellan de löpande och fasta priserna är att den stora 
inflation som tidvis rådde mellan 1910-talet och 1950-talet yttrade sig i sänkta 
reallöner för alla befattningsgrupper473. Detta förstärks av att de ordinarie 
(grund)lönerna under 1900-talet som visas i diagrammet, särskilt för 1921 och 
1931, är betydligt underskattade, eftersom jag inte har kunnat beräkna 
dyrtidstilläggen som kunde vara stora, särskilt för de lägre lönenivåerna. De är 
svåra att illustrera i tabellen eftersom de bl.a. även innehöll barnbidrag. 

Diagrammet illustrerar hur svårt det är för offentliga penninglöntagare att 
hålla jämna steg med inflationen, dvs. det problem som under 1800-talet löstes 
med in-natura-lönerna och sportler, eftersom dessa inte krävde högre anslag. 
Att statstjänstemännens löner inte höll jämna steg med inflation och övrig 
löneutveckling under decennierna kring andra världskriget bekräftas också, 
som nämnts tidigare, av Sten Carlsson474, vilket förklarar det uppdömda 
missnöje som blommade ut när förhandlingsrätten så småningom infördes. 
Missnöjet framgick också av Medicinalstyrelsens ovan citerade betänkande från 
1948475. Även finansministern Wigforss konstaterade i sina memoarer: 

”Hur hårt alla statsanställda pressats av den ofullständiga 
kompensationen för prisstegringen under kriget, framgår bäst därav att 
den löneökning som regleringen476 innebar, för /tjänstemän i de högre 
lönegraderna/ i regel betydde stora eller mycket stora tillägg i absoluta tal 
men ändå inte förde reallönerna helt tillbaka till vad de varit 1939.”477 

5.8 Kommentar 

Lika lön för lika arbete 
Redan 1812 skisserades i en riksdagsdebatt visionen om ett systematiskt 
lönesystem av borgmästaren Ullberg innebärande 

”att alla i wårt land warande embets- och tienstebefattningar af lika 
wärdighet, beskaffenhet och answarighet, måtte så widt det af Staten 
beror, med lika löneformoner warda försedda, samt att en proportionerad 
gradation uti lönernas bestämning ifrån lägre till högre embeten, måtte ega 
rum, hwarigenom en ädel täflan inom embetsmannacorpsen kunde 
wäckas, att igenom förwärfwad skicklighet söka befordran ifrån tienster, 
der en trägen och mödosam handläggning fordrar ungdomens och den 

                                                 
472 1938 års RD-prot., FK 37: sid. 7 (Tamms anförande). 
473 Detta bekräftas av en riksdagsdebatt 1946 (FK 39:28, s. 40) då bl.a. hovrättsrådens löner 
jämfördes mellan 1914 och det framförhandlade löneförslaget 1946 som låg mer än 10 pro-
cent under 1914 års nivå i fast pris. 
474 Carlsson (1966), s. 82. 
475 SOU 1948:14, s. 230. 
476 1946 ås avtal 
477 Wigforss (1954), s. 311. 
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ingående mannaålderns styrka, till embeten, hwilkas förwaltning säkrast 
bestrides genom erfarenhetens omfattande kunskap och den lugna 
ålderdomens wisa betänksamhet478.” 

 
Liknande uttalanden hittar man under årens lopp i myndighetsutlåtanden. 1811 
hade Statskontoret uttalat sig för en likhetsprincip i ett löneärende som gällde 
tre stämpeldrängar i Kammarkollegiet 1811479. Statskontoret ville göra 
löneprofilen dem emellan mer utjämnad ”till en billig likhets winnande. Vidare 
finns ett yttrande från Statskontoret om fördelning av ljuspenningar 1819 där 
det hänvisas till principen ”att enahanda lönvilkor bestås för lika beskaffade 
befattningar” 480. Varifrån Statskontoret hämtat denna princip om lika lön för 
lika arbete känner jag inte till, men den låter som en kraftfull formel för 
reformering av hela lönesystemet, även om likheten i exemplen begränsades till 
ordinarie tjänsteinnehavare med likartade arbetsuppgifter. Ett av problemen 
med de traditionella inkomstformerna med sportler, boställsinkomster och 
lokala bestämmelser, var just den ofta oavsiktliga lönespridning de åstadkom i 
likartade befattningar. Från 1833 har jag hittat ett utkast från Kungl. Maj:ts 
Krigsexpedition till en proposition om militära löner där det talas om 

”tillgångarnas jämna fördelning inom lika grader inom samma 
regemente eller corps, och äfven inom olika, der locala eller andra 
tillfälliga omständigheter, som härvid borde komma i beräkning, icke 
föranledt till undantag, för samma möda och samma åliggande bereda lika 
lön, eller lika vägar till utkomst och sålunda en allmännare belåtenhet481.” 

 
1847/48 finns, slutligen, uttalas i en proposition (från 
Ecklesiastikdepartementet)482: ”Skall en skälig löneförhöjning beviljas, så bör 
dervid den redan länge följda grundsatsen iakttagas, att alla innehafvare af lika 
tjenstegrad blifva lika behandlade”. 

Kretsen kring Statskontoret, Kammarkollegiet och Kammarrätten, kanske 
även Krigskollegiet, samt Kungl. Maj:ts kansli, inte minst Finansdepartementet, 
som efter 1840 var huvudman för både finanser och kammarfrågor, torde ha 
bidragit till den ”utvecklingsstat” som Torbjörn Nilsson beskrivit483. Han menar 
att det fanns olika grupperingar bland de statliga ämbetsmännen där vissa hade 
rätten som högsta norm medan andra var mer sakinriktade, ”ingenjörer, läkare, 
lärare, ekonomer”. Tjänstemännen från bl.a. Statskontoret, Kammarkollegiet 
och Kammarrätten kan här nämnas som exempel på sådana sakspecialister på 

                                                 
478  RSt 1812, Br prot. II:683; citatet från s. 691-2. 
479 Arvode till tvenne stämpeldrängar vid Charta Sigillatae-kontoret, 21 oktober 1811, Stats-
kontorets skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 150. Riksarkivet. Antalet berörda drängar var dock 
tre.  
480 Ljuspenningar till aktuarier och registratorer i ämbetsverken, 1 oktober 1819, Statskon-
torets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet 
481 Konl. Majts nådiga proposition till Arméns fullmäktige. Statsrådsprotokoll Krigsexpedit-
ionen 2 febr, 1833, angående löne- och arfvodesregleringen för Indelta Armén. A IV:volym 
124. Riksarkivet. 
482 Prop. 1847/48:124. 
483 Nilsson (1997), s. 19, 24. 
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lönefrågor och torde på olika sätt mer eller mindre ha deltagit i alla de 
ovannämnda löneregleringarna – kammarrättsrådet Ekenberg, som jag flera 
gånger citerat, var en sentida efterföljare som deltagande i arbetet på SAAR 
1948. Den systematiska vidgningen av löneregleringarna kan enligt min mening 
ses som resultatet av ett långsiktigt byråkratiskt projekt förankrat i en kedja av 
tjänstemannagenerationer i dessa verk. 

Sammandrag 
Ett av mina bidrag är bilden av de systematiskt upplagda löneregleringarna 
mellan 1828 och 1950, i ständig riktning mot ökad centralisering. Jag visar också 
att det är framförallt 50-årsperioden 1811-1861, innefattande bl.a. 1850-talets 
lönereglering som höjer reallönenivån på de huvudsakligen penningavlönade 
statstjänstemännens medan tidigare och senare perioder och löneregleringar 
har väsentligt lägre effekt. Lönehöjningarna var viktiga därför att de 
möjliggjorde en minskning av statstjänstemännens bisysslor. Central-
byråkraternas löneutveckling i nominella och reala priser som tydligt illustrerar 
de svårigheter mellankrigstidens statliga lönepolitik att bevara penninglönernas 
värde. Tabellen ger en bra bakgrund till oron på arbetsmarknaden efter 
förhandlingsrättens införande 1965. 

Idén om lika lön för lika arbete finnas i auktoritativa, centrala dokument 
redan under 1800-talets första hälft. Den weberska principen om en systematisk 
och centralstyrd hierarki formuleras tidigt under 1800-talet och förverkligades 
sedan i 1948 års lönesystem. 
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6 Icke ordinarie 

Jag övergår nu till de icke ordinarie, särskilt de extra ordinarie, med exempel i 
första hand från den centrala förvaltningen. 

6.1 Olika slag av icke ordinarie 

 
Systemet med ordinarie tjänster inrättades genom en kunglig resolution 

1688484 och etablerades särskilt från 1700-talet485. Det kombinerade trygghet för 
tjänstemännen och direkt styrning från riksdagen i samband med inrättande, 
löner och eventuell indragning. Systemets nackdel var stelhet i förhållande till 
myndigheternas fluktuerande behov av personal. Lösningen var att Kungl. 
Maj:t hade extra resurser till sitt förfogande, bl.a. besparingar inom ramen för 
huvudtitlarnas anslagssummor, som kunde användas för avlöning i form av 
arvoden, gratifikationer och ersättningar och utnyttjande av extra personal av 
olika slag. Myndigheterna hade själva omkostnadsanslag, ibland egna intäkter 
eller kunde ansöka hos Kungl. Maj:t om extra resurser. Även Allmänna 
indragningsstaten, en särskild huvudtitel på riksstaten (statens budget) fyllde 
rollen som ett konto för tillfälliga avlöningar, t.ex. för ”ämbets- och tjänstemän, 
vilka äro ständigt tjänstgörande men nu åtnjuta extra löner på Allmänna 
indragningsstaten, till dess ordinarie lön på stat kan dem tillfalla”.486 

 
De extra ordinarie var den mest reglerade formen av icke ordinarie. De e.o. 

tjänstemännen i den centrala förvaltningen beskrevs ofta som lönlösa. Detta 
betydde inte att de var utan inkomst, även om denna var osäker och knapp. 
Det fanns flera olika källor till inkomster, bl.a. vikariat. Ljuspenningarna och 
deras efterföljare gratifikationerna var en mindre inkomstkälla. En del 
inkomster kunde komma från expenskonton för renskrivning. Särskilda 
uppdrag kunde resultera i arvoden. 

 
De ordinarie kunde med sin lön finansiera anställa (icke ordinarie) biträden 

med oreglerade lönevillkor. Systemet innebar en stark ställning för de 
ordinaries makt och ställning genom att de då också var arbetsgivare och 
kunde styra nyrekryteringen till verket. 

 
 
Beteckningen tudelad förvaltning kan tillämpas på skillnaden mellan de 
ordinarie och övriga. 487 De ordinarie var trots alla inbördes olikheter en på 
grund av sina förmåner sammansvetsad och tydlig grupp i förhållande till de 
icke ordinarie, som bl.a. saknade reglerade löner, anställningstrygghet, 
pensionsrätt, sportler, boställe. En annan viktig skillnad är att de ordinarie 

                                                 
484 23 september 1688. Se Munthe (1934), s. 11. 
485 Cavallin (2003).  
486 RSt protokoll 1810, Bih. 3, skrivelse från RSt, 11 october 1810, sid. 74. 
487 Den tudelade staten, användes även som titel på en avhandling (se Andersson (2004) som 
behandlar ämbetsverkens självständighet gentemot Kungl. Maj:t (regeringen).  
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reglerades direkt från riksdagen medan de icke ordinarie i stor utsträckning 
tillhörde myndighetens och de ordinarie tjänstemännens fria sektor. Riksdagens 
exklusiva intresse för de ordinarie tjänsterna skapade en oreglerad marknad för 
icke ordinarie personal. Detta hade flera konsekvenser, bl.a. att den officiella 
statistiken, t.ex. i utredningar och propositioner, beskriver de ordinarie 
tjänstemännen medan de icke ordinarie faller utanför. 

Gruppen icke ordinarie var inte obetydlig. Först i början på 1900-talet finns 
en stabil statistik488 men av den framgår att drygt hälften av den statliga 
personalen, såväl centralt som lokalt (vilket troligen innefattade prästerskapet, 
landsstaten och den regionala/lokala delen av fångvård, tull, affärsverk m.m.) 
var icke ordinarie. Ingenting tyder på att denna andel skulle ändrats väsentligt 
från 1800-talet. De centrala kollegiernas extra ordinarie som var den allmänt 
sett mest omtalade gruppen av de icke ordinare var dock en liten grupp under 
1800-talet, kanske bara omkring ett hundratal personer489. 

De icke ordinaries situation i centralförvaltningen förblev i stort sett 
oreglerad under 1800-talet490. Det fanns olika kategorier: Den mest gynnade 
gruppen var de extra ordinarie, som under osäkra villkor hoppades vara på väg 
in i en ordinariekarriär och som kunde tillgodoräkna sig pensionsrätt från den 
dag de blev extra ordinarie. De extra ordinarie hade lite olika ställning 
beroende på sektor. I övrigt fanns olika kategorier som biträden, fogdetjänare 
och andra extraanställda som biträdde på olika sätt, t.ex. med renskrivning, och 
betalades privat av de ordinarie eller från olika kostnadsanslag samt 
arbetarpersonal, kammardrängar, vakt- och förrådspersonal, anställda på 
kontrakt eller på annat sätt. En särskilt viktig grupp av icke ordinarie var de 
som först måste få anställning hos enskilda personer, dvs ordinarie tjänstemän, 
som blev deras handledare, innan de kunde få tjänst, t.ex. de som ville bli 
domare i underrätter eller få tjänst i fögderiet491, dvs. de professionella 
kategorier som jag behandlar närmare längre ned. 

I detta kapitel läggs huvudvikten på de extra ordinarie i 
centralförvaltningen. 

6.2 Första hälften av 1800-talet 

Riksdagens majoritet var under 1800-talet vanligen ganska obekymrad om 
myndigheternas praktiska svårigheter att rekrytera personal, att avlöna vikarier 
och att sköta den komplicerade och splittrade administration som blev följden 
av den hårda och ofta senkomna tilldelningen av nya ordinarie tjänster. Men 
riksdagen ville hålla ett öga även på de mindre strikt reglerade delarna av 
resursanvändningen och helst skulle myndigheterna hålla sig till de ordinarie 

                                                 
488 SCB. Historisk statistik. Statistiska översiktstabeller utöver i del I och II publicerade. 
Tabell 253. 1913 var första året med uppgifter. Se även Bilaga 1. 
Enligt ljuspenninglistor i Underdånigt betänkande ang. förändrad organisation af Rikets sty-
relse- och förvaltningsverk. 1859. Sid. 37. 
Det gamla systemet med en mycket hårt reglerad, privilegierad ordinariekår och en helt ore-
glerad kår av extraanställda, och en hög andel av lokala betalningar, påminner om system i 
vissa av dagens utvecklingsländer (Blundo-de Sardan (2006) om Benin, Niger och Senegal). 
491 Se RD prot. 1878, Bih. 2 saml., 2 afd. , 1:a bandet, om lönereglering för landsstaten, s. 20. 
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tjänsterna. I ett memorial från borgarståndet 1810492 påpekades exempelvis att 
”extra stater böra undvikas, så att varje collegium, verk eller corps erhölle sin 
särskilda ordinariestat”, ett uttryck för riksdagens behov av överblick, ordning 
och reda. De icke ordinarie kunde utpekas som ett problem. 1823 beskrevs att 
det i statsexpeditionerna (motsvarande dagens departement) fanns de 

”hvilka dels äro alldeles lönelöse, dels hafva så otillräcklig lön, att de 
omöjligen deraf ega den mest tarfliga utkomst, hvarföre den arbetsflit 
staten af sina tjenstemän borde påräkna, icke med stränghet kunnat dem 
affordras.”493 

 
Extra ordinarie var till en början ett ovanligt begrepp i Statskontorets skrivelser 
till Kungl. Maj:t under perioden. Det första omnämnande jag hittills hittat är 
från 1818. Extra ordinarie nämns sedan i ärendemeningar i ett ärende vardera 
under åren 1819, 1825, 1832, 1836, 1837, 1838, i två ärenden 1839 och därefter 
allt oftare. Fördelningen av extramedel till de e.o. skedde på en hård intern 
marknad. 

Den adlige e.o. kammarskrivaren Roos vid Statskontoret klagade på 1820-
talet över utebliven befordran till ordinarie tjänst494. Roos hade varit antagen 
vid detta verk längre tid än de extra ordinarie som utnämnts trots, hävdade 
han, lika skicklighet som dessa. Han hade, enligt sin skrivelse, under 5 ¾ års 
tjänstgöring ”aldrig fått upbära en enda skilling såsom upmuntran eller veder-
gällning”. Mot Roos hade anförts att han ”blott esomoftast upvaktat495, och att 
jag blifvit använd blott till renskrifning”. Roos menade att han inte kunde styra 
över de uppdrag han fick eller vad han fick betalt för. Han hade gjort två 
månaders ordinarie tjänst 1823, för vilken han inte fick något betalt, medan 
kollegan Gråå 1824 hade två månaders tjänstgöring, för vilken denne fick full 
lön. Statskontoret slog i sin skrivelse tillbaka i en hård ton och menade att Roos 
formuleringar i klagoskrivelsen var ett bevis på hans bristande lämplighet. 
Detta ärende kan vara exempel på en adelsfientlig attityd i Statskontoret som, 
liksom Kammarkollegiet, tillhörde en grupp verk med hög andel ofrälse496 – 
enligt Roos själv fanns det utöver honom bara två ytterligare adelsmän i 
Statskontoret497. 

                                                 
492 RSt protokoll 1810, Bih. 3, Borgarståndets memorial, 13 october 1810, sid. 120. 
493 RD prot. 1823, Bih. 1 saml., 1:a bandet: Comiterades till reglering af rikets styrelseverk 
underdåniga betänkande, sid. 656. 
Extra ordinarie kammarskrivaren Roos besvär över uteblifven befordran till ordinarie tjänst, 
30 juni 1825, vol. 203, Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet. Roos tjänst-
gjorde tydligen också i Kammarrätten där han sedan fick ordinarie tjänst 1832. Se ärendet 
T.f. kammarskrivaren i Kammarrätten C U Roos om Statskontorets åtgärd vid tillträdet av 
löneförhöjning, 1 aug 1832. vol. 238, Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet 
495 dvs. varit närvarande i verket 
496 Enligt Carlsson (1973) ss. 78-79 var den adliga andelen olika i olika verk. I t.ex. Kammar-
kollegiet, ett Statskontoret närstående verk, blev det adliga inslaget med tiden nästan obe-
fintligt; 1809 fanns det 3 adliga och 56 ofrälse i Kammarkollegiet.  
Enligt T Nilsson (2000) var under perioden 1810-40 den genomsnittliga andelen adliga tjäns-
temän vid Statskontoret 26 procent, och det totala antalet anställda kan kring 1800-talets mitt 
skattas till närmare 100 (Fredriksson (1980), s. 68). Även om antalet adliga tjänstemän kunde 
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Myndigheterna hade ett fast grepp över rekryteringen till de ordinarie 
tjänsterna genom de extra ordinaries svaga ställning och långa väntan på tjänst. 
Myndigheten kunde underlätta inkomster och meritering för vissa anställda 
och hade alltså ganska stor kontroll över sin egen nyrekrytering498. Även 
riksdagen såg fördelar med extra ordinarieinstitutionen, vilket framgår av dess 
syn vid 1828/30 års riksdag499 på extra ordinarie tjänstgöring i posten, som ofta 
tillämpade samma regler som centralförvaltningen. Riksdagen uttalade att 

”vederbörande auktoriteter måtte i Nåder anbefallas500, att såsom 
incompetente anse alla sådane sökande till lediga sysslor inom och under 
Kongl. Postverket hwilka icke förut tjenstgjort såsom extra ordinarie eller 
vicarierande postmästare samt derunder ådagalagt skicklighet, nit och 
pålitlighet…” 

 
Att det dock rådde variationer mellan myndigheterna i synen på de extra 
ordinarie framgår av 1830-talets lönereglering. Då definierades några frågor 
som borde lösas på ett mera enhetligt sätt i myndigheterna501, bl.a. regler för 
extra ordinaries antagande. Det fanns en vag önskan hos Kungl. Maj:t om att 
rekryteringen borde styras mer. 1838 framstår de e.o. i en anonym skrift502 som 
”en skara surnumerärer503, ett eget och nytt slags befolkning utan besuttenhet”. 
Biskopen C A Agardh skrev: ”Staten har gjort allt för att göra dessa män till 
dagdrifvare. Förmiddagarne gå de vanligen en timme eller ett par upp i verken 
för att läsa tidningarne,…”.504 

Att avstå från lön för att meritera sig 
1833 behövdes särskilda medel för vikariat (adjunktion) i Hovrätten för Skåne 
och Blekinge505. Statskontoret framförde att löneanslaget hade ökats varför 
extrapersonal mer sällan torde krävas, 

”men om behof deraf någon gång inträffar för en kortare tid, …, synes 
sådant likwäl böra kunna afhjelpas, utan att serskild aflöning derför 
anslås, då någon af Hofrättens egne tjenstemän eller betjening 
otwiwelaktigt skall finnas benägen att mottaga ett dylikt förordnande, 
under förhoppning att derigenom bereda sig merit till befordran,” 

                                                                                                                                               
ha varierat över tiden under perioden, verkar Roos´ uppgift om antalet adliga tjänstemän 
vara starkt underskattad. 
498 Detta har för tiden 1830-80 i bl.a. Statskontoret konstaterats även av T Nilsson (1997), s. 24: 
”Det tycks helt klart ha funnits stora möjligheter att kringgå den rena ancienniteten. En vik-
tig faktor är att man oftast premierade tid på den tjänst det gällde, dvs. tidigare vikariat. Att 
tillsätta sådana var enklare och möjligheterna att slussa fram begåvningar påtagliga”. 
499 RSt 1828/30 protokoll, Bih. 10 saml, 1 avd, bet. 94. 
500 Dvs. Kungl. Maj:t borde stadga. 
501 Gemensamt protokoll för kommittéerna för de publike ämbetsverkens re-organiserande. 
Volym 239. Skrivelser från Statskontoret till Kungl Maj:t 3 oktober 1832, Riksarkivet. 
502 Lundqvist (1954), s. 6,  hänvisar till Rydqvist (1838). 
503 fr. övertaliga. 
504 Lundqvist (1954), s.6,  hänvisar till Agardh (1852-63). 
505 Arvode till adjungerade ledamöter i Kristianstads hovrätt, 27 februari 1833, vol. 240 Stats-
kontorets skrivelser till Kungl. Maj:t,. Riksarkivet. 
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dvs. tjänstgöring utan särskilt arvode skulle ses som en merit för framtida 

befordran. Vidare gällde att eftersom den ene av de tjänstemän som adjungerats 
sedermera befordrats, så kunde han inte få arvode enligt Kungl. Maj:ts 
bestämmelser om han sedan fick tjänsten.” 
 
Principen om gratis vikariat för dem som senare utnämndes på tjänsten, var 
seglivad, även om det ofta gavs undantag. Det sista konseljärende jag hittat i 
vilket Statskontoret påminde om denna regel är från 1850506 och idén dök vid 
samma tid även upp i riksdagen. Biskopen Heurlin framförde att de extra 
ordinarie inte borde klaga eftersom de måste anse att ”förordnande att förestå 
tjenst, äfven utan ersättning, vara en fördel, emedan han derigenom meriterar 
till ordinarie befordran”507. De osäkra och lönlösa förhållandena under de extra 
ordinaries väntan, ofta under flera år, på tjänst i centralförvaltningen var en 
kraftig barriär vid nyrekryteringen och stängde förmodligen ute många utan 
egna medel eller lönemöjligheter. 

1800-talet innebär ett mycket långsamt med successivt försök till ordnande 
och förbättring av de extra ordinaries ställning, till en början med 1850-talets 
avskaffande av begravningshjälpsavdragen, avdrag som drastiskt sänkte 
särskilt vikarielönerna, och reformeringen av de gamla ljuspenningarna. 

6.3 Ljuspenningar till de icke ordinarie 

Ljuspenningarna, som ovan beskrivits som en kostnadsersättning till de 
ordinarie, är den i eftervärlden mest kända av 1800-talets inkomstformer för de 
icke ordinarie, förevigade i Strindbergs Röda rummet, 1879. Ursprunget var 
precis som rubriken anger en ersättning för tjänstemännens kostnader för 
belysning. Formellt riktades dessa pengar till ”verkligt tjänstgörande” personer 
oavsett om de var ordinarie eller extra ordinarie, till en början dock i första 
hand de ordinarie – ljuspenningarna motsvarade i dessa fall ett par procent av 
den kontanta lönen för en ordinarie tjänsteman. I de viktigare myndigheterna 
skulle ljuspengarna kring 1850 inte räckt längre än till en vanlig lön för ett par-
tre kopisttjänster medan antalet extra ordinarie i dessa verk var långt högre. Att 
man gjorde sig så stor möda med skrivelser och analyser av denna rätt, tyder 
dock på att de till synes låga beloppen ändå betydde mycket för löntagarna, 
naturligtvis särskilt mycket för dem som inte hade ordinarie tjänst. Det sista 
ljuspenningärendet i konseljen avhandlades 1861508, men ljuspenningarnas 
fördelning var fram till dess var det ett inte ovanligt ämne för skrivelser mellan 
myndigheter och Kungl. Maj:t. Förmodligen levde begreppet kvar i dagligt tal 
även efter dess formella avskaffande. 
 

                                                 
506 E.o. kammarskrivaren Leczinskys ansökan om ersättning, 1850-09-28, ärende 21, Civilde-
partementet. Riksarkivets konseljdatabas. Det kan finnas senare liknande ärenden – de är 
svåra att hitta eftersom konseljärendets ärendemening inte avslöjar innehållet. 
507 RD prot. 1850/51, Pr. 5, 364 ff. 
508 Se Konseljdatabasen, Riksarkivet. 
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Riksdagens revisorer hade 1845 lagt ett förslag om upphörande av 
ljuspenninghanteringen.. Kungl. Maj:t hade föreslagit Rikets Ständer att 
ljuspenningarna skulle läggas in i de ordinaries löner och att ljuspenningarna 
för de extra ordinarie skulle läggas i ett särskilt anslag som gratifikationer. 
Riksdagen hade 1851 återkommit i en skrivelse med mer detaljerade regler för 
hur detta borde gå till509 och i stort bifallit propositionen och beviljat 10 000 
riksdaler som anslag510. Vissa verk undantogs, Tullverket, Postverket och 
Styrelsen öfver fängelser och arbetsinrättningar i Riket, antagligen för att de 
hade egna inkomster som kunde användas till detta. De som redan hade 
ljuspenningar skulle få behålla dem om de ”fortfarande genom sin flit och 
tjenstgöring kunna dertill anses berättigade”. 

Vidare stadgade riksdagen att fördelningen mellan verken skulle ske i 
förhållande till behovet av extraordinaries biträde ”utan afseende på det 
tillfälligtvis för närvarande inskrifna antalet extraordinarier”. Bakgrunden var 
att det framförts i utskottsbehandlingen att de extra ordinaries antal inom 
verken ”ingalunda varit lämpadt efter göromålens mängd och beskaffenhet, 
utan berott endast af slumpen och af den förkärlek eller den utsigt till 
befordran”511 som lett de unga männen att söka till respektive verk. Praxis 
växlade mellan myndigheterna om hur många extraordinarier som antogs och 
reglerna för detta – vissa verk tog emot alla som kom. Tillflödet av extra 
ordinarier varierade ju också av andra skäl och endast en del av dessa fick 
några inkomster från myndigheten. Gratifikationerna skulle motsvaras av en 
nedsättning av anslagen för expenser, ved och ljus till myndigheterna. Nu 
skulle istället Kungl. Maj:t och riksdagen bedöma myndighetens behov av icke 
ordinarie personal, ett slags centralreglering. 

Men reformen hade även andra syften. Det hade påpekats i riksdagens 
utskottsbehandling att den rådande fördelningen av ljuspenningarna inte alls 
påverkades av ”visad flit och arbetsförmåga”512. Nu framhävdes513 att 
gratifikationer borde ”användas till uppmuntran åt färre personer, hvilka 
genom flit och skicklighet gjort sig deraf förtjente och som ämbetsverken funnit 
tjenliga att hos sig fästa”, dvs. här fanns nu officiellt ytterligare ett redskap för 
myndigheterna i framsorteringen av lämpliga kandidater till ordinarie tjänster. 
Vidare skulle förslaget ”medföra förenkling i räkenskaperna och ett vidlyftigt 
skrifveri vid ljusmedlens reqirerande undvikas”. 

Rikets Ständer återkom 1854 om fördelningen mellan myndigheterna514. De 
största mottagarna var Justitierevisionsexpeditionen515, Kammarkollegium, 

                                                 
509 Rikets Ständer i frågan om upphörande af ljuspenningar för embets- och tjenstemän samt 
betjening, 1851-05-16; är. 3; Finansdepartementet. Riksarkivets konseljdatbas. 
Motsvarande omkring 633 000 kronor i 2006 års penningvärde (Riksbanken 2008), vilket 
skulle fördelas bland ett 100-tal extra ordinarie. 
511 RD prot. 1851, Bih. 4 saml., bet. 60, reservation från von Troil. 
512 RD prot. 1851, Bih 4 saml., bet. 60. Se yttrande av Waern. 
513 RD prot. 1851, Bih. 4 saml., bet. 80. 
514 Rikets Ständer ang. fördelningen mellan särskilde Embetsverk af gratifikationsanslag 
istället för ljuspenningar, åt e.o. tjenstemän och vaktbetjente 1854-03-21; är. 1; Finansdepar-
tementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
515 Motsvarar i dag Högsta domstolens kansli. 
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Svea Hovrätt, Göta Hovrätt, Krigskollegium, Kammarrätten, Statskontoret inkl. 
Mynt- och Kontrollverken, Hovrätten över Skåne och Blekinge och 
Kommerskollegium, dvs. i huvudsak de traditionella kollegiala myndigheterna. 
Gratifikationerna skulle fördelas efter beslut av myndighetschefen i samverkan 
med nivån närmast under. Beloppen för varje myndighet bestämdes av 
riksdagen medan myndigheterna själva fick bestämma de individuella belop-
pen. Kungl. Maj:t avhöll sig t.v. från att styra över de extra ordinaries 
inkomster. 

Reformen är ett bra exempel på en rationalisering; man tar bort 
specialbestämmelser och ersätter med mer generella anslag. Vi ser också ett 
begynnande centralt intresse för reglering av de extra ordinarie. 
Gratifikationerna var dock aldrig menade att vara annat än en marginell 
inkomstkälla för lönlösa tjänstemän516. 

6.4 Vikariatslöner 

Efter åren kring 1850 har jag inte kunnat finna exempel på att vikarier skulle 
tjäna utan lön. De extra ordinaries förhållanden kan långsamt ha börjat 
förbättras. 

Från slutet av 1850-talet, i samband med den stora löneregleringen, började 
det ske förändringar. Rätten till semester för vissa tjänstemän som nu infördes 
skapade ökade möjligheter för vikariatsinkomster517. 1861 begärde Statskontoret 
ersättning för två extra ordinarie tjänstemän för ordinarie tjänstgöring”518 som 
vikarierat i kontoret för ledamöter som ” begagnat s.k. semester”. Lönen skulle 
motsvara lägsta lönegraden till dem som inte uppbar lön eller arvode på stat519 
och pengarna tas av departementets besparingar. 

En vanlig grundprincip vid mitten av 1800-talet var att vikarien fick hälften 
av den ordinarie lönen. Hälftenprincipen återspeglade att lönestegen var stora i 
det traditionella lönesystemet520 och markerade att en vikarie stod ett steg 
under den ordinarie innehavaren. Men det var ändå inte alltid möjligt att få 
vikariepersonal på dessa villkor och det fanns oklarheter om den ordinarie 
innehavaren måste avstå en del av sin lön. Avdragsmöjligheten hos den 
sjukledige, dock högst ¼ av lönen, stadgades redan 1858 som ett villkor för 

                                                 
516 10 000 riksdaler motsvarande omkring 633 000 kronor i 2006 års penningvärde (se histo-
ria.se Riksbankens monetära historiska statistik), vilket alltså skulle fördelas bland mellan 
100 och 200 extra ordinarie, dvs. drygt 4 000 kr i genomsnitt till var och en under ett år. 
517 enligt ett kungligt brev den 11 maj 1860. 
518 Statskontoret angående ersättning åt två extra ordinarie tjenstemän för ordinarie tjänstgö-
ring, 1861-09-05; ärende 3; Finansdepartementet. Riksarkivets konseljdatabas 
519 Kungligt brev 23 november 1860 
520 1810 kunde exempelvis ett råd ha 600 riksdaler banco, en assessor eller sekreterare 400, en 
notarie 150, en kammarskrivare eller kanslist 100 och en kopist 66; landsstaten hade ett eget 
system med mycket låga kontantlöner: landskamrer 150, landssekreterare 100, fogde 100 och 
häradsskrivare 66. (Källa: Statskontoret konceptstater. RA.). Dessa relationer bibehölls i stora 
drag även om lönenivåerna höjdes. 
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löneförhöjning521. Den 23 januari 1863 utfärdades ett cirkulärbrev522 om att ”för 
vikarie utan ordinarie lön arvodet icke må understiga ett belopp, motsvarande 
halfva lönen i lägsta tjenstegraden…” och ”att när sålunda beräknade 
arfvodesbelopp ej blifva godtgjorda genom afdrag från den tjenstlediges löne-
inkomster, underdånig framställning om ersättning må hos Kungl. Maj:t 
göras.”523 1863 bekräftades alltså minimiprincipen om halva lönen i lägsta 
lönegraden, som verkar ha tillämpats redan 1825524. 

 
Exempel på ett vikariatslöneärende 
I ett ärende från 1867 om ersättning för bestridd tjänstgöring, alltså vikariat, 

vid Sundhetskollegium525 hänvisades till kungliga cirkulär 9 november 1860 
och det ovannämnda 23 januari 1863. Detta resulterade i att Statskontoret 
tillstyrkte följande vikariatslöner: en e.o. kanslist fick två hälfter av en 
kanslistlön, en ordinarie kanslist fick en fjärdedel av en aktuarielön och två e.o. 
kanslister fick var sin fjärdedel av en kanslistlön, varav en av dem dessutom 
fick en halv kanslistlön. Åtminstone den ordinarie kanslisten borde ha fått 
vikariatslön utöver sin ordinarie lön varför vikariernas totala lön kan ha 
varierat mellan en halv och hel lön. Den administrativa kreativiten var stor – 
de olika kvarts- och hälftendelarna kunde kombineras som legobitar. 

 
Vikarier med full lön var vanligen sådana som redan hade en annan tjänst 
medan vikarier utan egen tjänst i allmänhet fick nöja sig med halva lönen. Hel 
lön krävde till en början särskilda omständigheter av typen ordinarie 
innehavarens suspension eller semester. Men intrycket är att Statskontoret 
försökte tänja på gamla principer för att hjälpa vikarierna och myndigheterna så 
långt möjligt och att vikariatslönerna i allmänhet under 1800-talets andra hälft 
successivt höjdes. 

Besparingsavdragen drabbade särskilt de icke ordinarie 
 
Efterlevandepensionering och begravningshjälp, som uppbars av de anhöriga 

till avlidna ordinarie tjänstemän, finansierades förutom av pensionsavgifter 
även genom löneavdrag vid tillsättningar och vikariat. Avgiftskällan var dels 
den lönebesparing som uppstod innan man hann återbesätta lediga tjänster, 
dels de tillträdandes löner, oavsett om innehavaren var ordinarie eller inte.  
 

                                                 
SFS 1858:15. Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär 23 februari 1858 till samtliga de collegier samt ci-
vila embetswerk och myndigheter, för hwilka löneförhöjningar blifwit wid innewarande 
riksdag bewiljade angående tiden och wilkoren för dessa löneförhöjningar. 
522 SFS 1863:5, 23 januari 1863 om lön till vikarier. Källa: RD protokoll 1879, Bih. 2 saml., 2 
avd. (Gällde samtliga kollegier och förvaltande ämbetsverk i huvudstaden). 
523 Statens kompensation är beroende av om den tjänstledige tjänstemannan fått löneavdrag 
eller inte. Det måste ha funnits särskilda regler för avdragsskyldigheten, som ju är ett in-
grepp i den ordinarie tjänstemannens rättigheter att få behålla sin lön. 
524 Statskontorets skrivelse till Kungl. Maj:t 11 augusti 1825. 
525 Sundhetskollegium om ersättning för bestridd tjenstgöring för ordinarie tjänstemän, 1867-
02-22; ärende 22. Ecklesiastikdepartementet, Riksarkivets konseljdatabas. 
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Besparingsavdragen måste ha tillhört de mer tungarbetade delarna av det 
traditionella systemet, tydligen i samtiden svårbegripligt även för många inom 
myndighetsvärlden526; ämnet berördes ovan i samband med de ordinaries 
löner. Avdragen gavs olika beteckningar men omfattade nådårs- och 
begravningshjälp och efterlevandepensioner – de olika beteckningarna avser 
samma typ av avdrag eftersom de inte tydligt hålls isär; fonderingen av 
besparingarna var dessutom begränsad till årets budget. Nådårsavdragen 
hänför sig till de kostnader som uppstod i brist på familjepensionering i den 
kyrkliga sektorn. Behovet av begravningshjälpen framgår av ett utlåtande från 
Statsutskottet 1817/18527: sterbhusen kunde inte mista 

”det ifrån äldre tider dem tillerkända understöd uti den s.k. 
begrafningshjelpen. Ett understöd, som för månget fattigt sterbhus ofta 
utgör dess enda tillgång, att med anständighet kunna befordra den afledne 
till sitt hvilorum.” 

 
1817/18 års riksdag förändrade avdragen så att avdragstiden maximerades till 6 
månader för samtliga avdrag för varje tjänsteinnehavare som fick en ny tjänst528. 
Bestämmelsen skulle tolkas som en förmån särskilt för de ordinarie ämbets- och 
tjänstemännen som vid denna tid klagade över dyrtid och låga löner. Men det 
var de icke ordinarie som fick vikariat som drabbades hårdast: dels saknade de 
icke ordinarie lön under avdragsperioden, dels undantogs de från 
begränsningen av avdragstiden – de kunde fortfarande få längre 
avdragsperioder: här ökade alltså klyftan mellan de icke ordinarie i förhållande 
till de ordinarie. 

Besparingsavdrag kunde minska den kvarvarande lönesumman väsentligt, 
ibland en halvering, ibland återstod ännu mindre till lön åt vikarien. 
Nedanstående exempel, av vilka det verkar finnas ett otal liknande bland 
konseljens ärenden under 1800-talet, visar de komplikationer som 
besparingsavdragen förorsakade och som drabbade de icke ordinarie. 

 
Ett exempel på ärende om besparingsavdrag. 
1846529 behandlades e.o. kammarskrivaren Ihrmans besvär över nedsatt 

ersättningsbelopp för vikariat på en kronofogdetjänst. Han hade tjänstgjort i 7 
månader. Staten hade innehållit begravningshjälp och vakansbesparing för 9 
månader530, räknat från företrädaren Häggroths avsked. Då återstod 4 
månader av de 13 månadernas vakanstid; halva ersättningen (enligt ett 
kungligt brev) för denna tid, drygt 117 riksdaler, kunde betalas till Ihrman för 
hans tjänstgöring. Men i ansökan hävdades att det kungliga brevet inte tydligt 
klargjorde om de två posterna begravningshjälpen och vakansbesparingen 
skulle dras av innan hälften till vikarien beräknades eller först därefter, ett 
tappert försök till omtolkning av reglerna, och Ihrman önskade därför få 

                                                 
526 Enligt Riksarkivets konseljdatabas var antalet ärenden sådana ärenden 42 under perioden 
1846-55, och pendlade mellan 36 och 15 under tioårsperioderna t.o.m. 1906-15. 
527 1817/8 RSt prot., Bih. 4 saml., Statsutskottets bet. 175. 
528 Ibid. s. 838. 
529 1846-07-07; ärende 19; Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
530 6 månaders begravningshjälp, 3 månaders vakansbesparing 
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ersättning för ytterligare 3 månader. Landshövdingen protesterade mot 
Statskontorets (som ville dra av besparingarna först) sätt att räkna och menade 
att det kunde leda till att vikarier inte fick någon ersättning alls under 3 
månader, och om tjänsten sedan återbesattes efter 4 månader så fick vikarien 
bara ½ månads ersättning för 4 månaders arbete. Statskontoret vidhöll sin 
tolkning och menade att Ihrman dessutom under sin tjänstgöring hade rätt att 
uppbära den indelta fogdetjänarlönen (fogdetjänartjänsten var tydligen inte 
besatt) och de indelta resepenningarna. 

  
 
Det är ingen tillfällighet att ovanstående ärende gäller en kronofogdetjänst – jag 
återkommer senare mer utförligt till fögderiet där kronofogden ingår. Antalet 
vikariatsärenden är särskilt stort i fögderiet, men de förekom även i den 
centrala förvaltningen. Fögderiet måste ha fungerande vikariat om skatte-
intäkterna skulle komma in, varför landshövdingen och vikarien själv i detta 
fall förväntade sig nog något slags särbehandling. 

Avvecklingen 
1851 beslöt beslöt riksdagen att begravningshjälpen skulle upphöra531. Därmed 
fick de icke ordinarie högre vikariatsinkomster. Under ett antal år hade regimen 
utsatts för påtryckningar om behovet av en lönereglering för de ordinarie 
tjänstemännen. Samtidigt måste det ha varit uppenbart att ännu större 
ekonomiska problemen fanns hos den icke ordinarie personalen. En sådan 
insikt framkom inte alls i riksdagsdebatten som framförallt handlade om de 
nyblivna ordinarie tjänsteinnehavarnas problem. Även ljuspenningreformen 
vid samma tid kanske var ett, om än blygsamt, försök från Kungl. Maj:t och 
riksdag att minska klyftan mellan de ordinaries och icke ordinarie. 

6.5 Utveckling mot bestämda månadsinkomster 

 
Den stora organisationskommittén vid slutet av 1850-talet ansåg532 att man 

som ett alternativ till fasta kanslisttjänster borde överväga att anslå en viss 
summa för varje verk att användas som arvoden eller gratifikationer för 
kanslisternas arbetsuppgifter. Man föreslog principen att ingen ordinarie 
tjänstemän borde finnas anställd enbart för renskrivning. Detta program hade 
framförts redan i 1823 års särskilda utskottsbetänkande533, men förverkligades i 
stora delar först vid 1870-talets löneregleringar då kopist-, kanslist- och 
kammarskrivartjänsterna drogs in och särskilda e.o. amanuenstjänster började 
inrättas. Därmed skulle de oavlönade extra ordinarie kunna användas till annat 
än renskrivning. Men det var framförallt de expanderande kommunikations-
verken som visade vägen. 

                                                 
531 RD prot. 1850/51. Bihang saml. 4, bet 81, 266.  
532 Underdånigt betänkande ang. förändrad organisation af Rikets styrelse- och förvaltnings-
verk. 1859, sid. 195. 
533 SäU 23, sid 210-215. 
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Centralförvaltningens och professionernas personal 
Vid ljuspenningreformen i början på 1850-talet hade de kollegiala 
myndigheterna (Kammarkollegium, hovrätterna etc) störst behov av extra 
ordinarie personal. De första särskilda anslagen, efter ljuspenningreformen, för 
ersättningar till extra ordinarie biträden och amanuenser som jag hittat i 
lönestaterna finns för hovrätterna 1876534 samt för Väg- och Vattenstyrelsen 
1882535. De myndigheter som hade störst anslagsutrymme för extra personal var 
vid denna tid kommunikationsverk och andra förvaltande verk med 
lönsamhetskrav och behov av flexibel arbetskraft. 536 Industrialiseringen 
förutsatte bättre kommunikationer och dessa verk tillämpade tidigt egna 
principer för löner och extra personal. 

Ett konseljärende från 1897 handlar om Kommerskollegiums återbesättandet 
av en ledig extra ordinarie aktuariebefattning537. Eftersom frågor kring extra 
ordinarie befattningar tidigare varit myndigheternas ensak, tolkar jag 
formaliseringen i form av ”befattning” och Kungl. Maj:ts involvering som ett 
tecken på att extra ordinarie- och ordinarieformerna under 1890-talet börjat 
närma sig varandra. Myndigheten fick bemyndigande av Kungl. Maj:t att 
anställa ytterligare en aktuarie till denna extra ordinarie tjänst vilket kunde ske 
utan kungörelse i enlighet med ett kungligt brev 1896. Detta är det första 
konseljärende jag kunnat finna som nämner lediga extra ordinarie-tjänster i 
centralförvaltningen på samma sätt som man alltid talat om ordinarietjänster. I 
kommunikationsverken hade detta dock skett redan tidigare. 

Mellan 1840 och 1890-talen hade konseljärenden538 om extra ordinarie 
befattningshavare varit sällsynta, mellan 6 och 18 gånger per decennium. Under 
decenniet 1896-1905 hamnade 95 ärenden om extra ordinarie personal på 
regeringens bord, vilket är en kraftig ökning539, men fortfarande så pass sällan 
att det är ett tecken på att de extra ordinarie ändå i huvudsak var en 
myndighets- och inte en regeringsfråga. Ärendena gällde framförallt lärare vid 
universitet och skolor samt präster, dvs typiska professionella yrken med viss 
andel inkomster utanför penninglönesystemet; den största ärendegruppen 
gällde lärarna, något över totalt 20 ärenden, bestående av ansökningar om 
gottgörelse åt e.o. lärare för tjänstgöring efter lästerminens slut540. Knappt 20 
ärenden var frågor om e.o. professurer och knappt 10 ärenden gällde e.o. 
präster, dvs. adjunkter och motsvarande. Genomgående vanliga är 

                                                 
534 1876 RD prot., Bih. 10, rskr 36. 
535 1882 RD prot., Bih. 10, bet. 60. 
536 BiSOS. SCB. Avlönings- och pensionsstatistik 1881-88. SCB 1881-91. 
537 Kommerskollegium i fråga om återbesättande af en ledigvorden extra ordinarie aktuarie-
befattning å Kollegii statistikafdelning, 1897-08-26; är. 7; Civildepartementet. Riksarkivets 
konseljatabas. 
538 dvs. Riksarkivets konseljdatabas som innehåller skrivelser från hela förvaltningen, utom 
UD. 
539 Under följande decennium, 1906-15, var antalet ärenden uppe i 124, dvs. en måttlig ök-
ning. 
540 De större sektorer av förvaltningen som inte förekommer är domstolar, militärer, läkare 
som hade egna beteckningar på extra personal (adjunktion, extra domare, expektansarvo-
den) och som därför inte registreras som ”extra ordinarie”. 
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ansökningarna om gratifikationer till Statskontorets och departementens 
personal, notoriskt underfinansierade med ordinarie medel541. 

Ett ärende av den 23 januari 1899 är ett tidigt tecken på pågående facklig 
mobilisering: en större grupp ordinarie och extra telegrafister ansökte om 
förbättrade lönevillkor. Och i juni 1902 gick de lägst avlönade tjänstemännen 
vid 15 centrala myndigheter och en hovrätt till aktion med likalydande, 
stencilerade skrivelser542 till 1902 års löneregleringskommitté för att få ordinarie 
tjänst och befordran. Den 2 december 1905 behandlades en ansökan från det 
svenska landsstatsmötet i Malmö om förändring av extra länsstyrelsetjänster till 
ordinarie543. 

1908 inträffade en av de första riksdagsdebatterna på 1900-talet om det s.k. 
extra-ordinarie-systemet och extra lärare, ett symptom på att nya, mindre 
respektfyllda krafter börjar göra sig gällande i politiken544. Under åren kring 
1910 började de extra ordinarie även i den centrala statsförvaltningen slutligen 
att efter fackliga påtryckningar få bestämda månadslöner, vilket är ett 
genombrott för en ny syn i centralförvaltningen. 

 
Kommunikationsverkens icke ordinarie 
Verken för post, telegraf/telefon och järnväg hade större frihet än andra verk, 
utvecklade ett eget lönesystem och gick sin egen väg även ifråga om extra 
ordinarie tjänster under decennierna före och efter år 1900, vilket beskrivits 
ovan i kapitlet om forskningsläget. 

1912 behandlade Kungl. Maj:t en skrivelse från Telegrafstyrelsen om 
grunderna för avlöningen till den extra ordinarie personalen vid 
telegrafverket545. De extra ordinarie linjeingenjörernas högsta löner låg så 
mycket lägre än motsvarande ordinarie tjänstemäns, att en befordran till 
ordinarie ändå gav en löneökning trots att pensionsavgifter då skulle börja 
betalas. Skrivelsen från styrelsen anhöll om att den extra ordinarie personalen 
borde få rätt till dyrortstillägg för att minska avståndet till de ordinarie. Kungl. 
Maj:t satte gränserna för vissa lönetyper inom vilken styrelsen fick fatta beslut – 
det gällde både extra och extra ordinarie personal. Även i fortsättningen borde 
det enligt skrivelsen vara telegrafverket som skulle bestämma avlöningen. De 
icke ordinarie blev först från 1920-talet en del av det centralt reglerade 
systemet. 

                                                 
541 Detta gäller särskilt Kungl. Maj:ts kansli samt Statskontoret, den senare myndigheten ut-
förde mycket av det kassa-, stat-, löne- och tjänstepensionsarbete som sedan överfördes till 
Finansdepartementet. 
542 RA:s kommittéarkiv, YK 181, volym 29. 
543 Egentligen inte ett ”extra ordinarie”-ärende, men ganska nära. 
544 Se Lundqvist (1954), ss. 60-61. RD 1908 prot. AK 4:32-38. 
545 Ang. grunderna för avlöningen till den extra ordinarie personalen vid telegrafverket, 
1912-11-28; ärende 11; Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
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6.6 Integrering i det centraliserade lönesystemet 

Redan i ett utredningsbetänkande från 1925546 konstaterades att avlönings-
förhållandena för ”icke-ordinarie befattningshavare numera äro ordnade efter 
samma huvudgrunder som för ordinarie tjänstemän…”. De extraordinaries 
löner placerades cirka 10 procent under de ordinaries, vilket bl.a. återspeglade 
dels att de traditionellt stora lönestegen på 50-100 procent var ett passerat 
stadium, dels att de extra ordinarie inte betalade pensionsavgifter (trots att de 
fick tillgodoräkna sig tjänstetiden). Kommittén ansåg att de extra ordinarie i 
övervägande utsträckning var en rekryteringspool och vidhöll därmed 1800-
talets synsätt. 

Åmark har beskrivit slutskedet av konflikterna kring de extra ordinaries 
löner. Det visade sig svårt att komma fram i det fackliga kravet på uppflyttning 
till ordinarie tjänst; olika personalgrupper nådde olika långt. Slutresultatet blev 
att facken omkring 1930 ”gav upp den ordinarie tjänsten till förmån för allmän 
förhandlings-, konflikt- och avtalsrätt” även om fulla sådana rättigheter kom att 
dröja länge547. Nu blev villkoren över hela fältet en förhandlingsfråga med 
personalorgansationerna. På 1930-talet fick även arbetarna centrala avlönings-
reglementen. 

Man kan följa synen på extra ordinarie och de andra icke ordinarie 
anställningsformerna (extra och aspiranter) i de lönereglementen som 
upprättades 1921, 1939 och 1948. Utvecklingen gick från reglering av allmänna 
anställningsvillkor till enhetlighet också när det gäller lönenivåer. Från att från 
början ha definierats som en särskild anställningsform, försvann e.o.-skapet i 
stort sett som en form med särskilda villkor 1935548. E.o. mönstrades därefter 
som en lönebestämmande faktor för den egentliga statsförvaltningens del ut ur 
1948 års allmänna avlöningsreglemente. Den fanns kvar som en särskild 
beteckning, t.ex. Ae549, som skilde den från Ao, ordinarie tjänst. Skillnaden var 
organisations- och finansieringsförhållanden som inte hade med den enskildes 
faktiska anställningstrygghet att göra550. 

Man kan säga att de två anställningsformerna, ordinarie och extra ordinarie 
möttes: de ordinarie blev mindre exklusiva medan de icke ordinarie 
tillsvidareanställda blev mer reglerade. 

                                                 
546 SOU 1925:41, s. 13. 
547 Åmark (1996), s. 267.  
548 vid upphävandet av en kunglig kungörelse 1935. Se Ekenberg (1952:I) sid 64-65,  
549 Lars-Olof Skoglund påpekade denna kvardröjande rest av det gamla extra ordinarie-
systemet, vilket satte mig på spåret att undersöka hur länge e.o.-begreppet fortfarande an-
vändes i förvaltningen. Se senare avsnitt. 
550 Extra ordinarie-begreppet, kopplat till särskilda anställningsvillkor, bortsett från ovsätt-
ligheten och medförde i lärarsektorn fortfarande i 1948 års allmänna avlöningsreglemente 
särskilda villkor, vid en tidpunkt när de extra ordinarie hade försvunnit i övriga yrkeskate-
gorier. Utöver de extra ordinarie fanns även extra lärare. Bankoutskottet påpekade 1944 att 
det var ett problem för extra-adjunkterna att allt fler uppnådde 35 år, eftersom dessa inte, 
om de blev e.o., kunde uppnå tillräckligt antal tjänsteår för full ålderspension – vid denna 
tid hade de e.o. fått samma pensionsrätt som de ordinarie. 
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6.7 Kommentar 

De icke ordinarie var en förutsättning för de ordinarie 
Den stora gruppen icke ordinaries roll i den centrala förvaltningen måste 
uppmärksammas på grund av dess funktion som en spegelbild av de ordinarie: 
rekryteringen till de ordinarie skedde ofta genom icke ordinarie befattningar 
och genom att de ordinarie anlitade icke ordinarie som sina privata biträden. 
De ordinaries löner användes också för att avlöna enskilt anställd personal 
varför de ordinarie blev entreprenörer i statens tjänst. De icke ordinarie, vilkas 
villkor sällan var reglerade, var utsatta för marknadskrafternas spel och var den 
flexibla resurs som behövdes som buffert för att kompensera stelheten i det av 
riksdagen strikt reglerade ordinariesystemet. För att förstå de ordinaries 
situation måste man också förstå de icke ordinaries villkor. 

 
Jämförelse mellan olika grupper 
Det var särskilt den centrala förvaltningens extra ordinarie som under 1800-
talet utsattes för den berömda lönlösa väntan på tjänst. Men det fanns 
skillnader också där. Hovrätterna, som jag i övrigt betraktar som en del av 
centralförvaltningen, avvek från denna. Redan 1810 påpekade Kungl. Maj:t 
behovet av tillräckliga arvoden till tjänstemän vid hovrätterna551: 

”Om tillgång till arfvoden för dem saknas, kunna skicklige, erfarne och 
redlige tjenstemän swårligen förmås att emottaga sådana mödosamma och 
answariga beställningar, hwarvid lönen måste ofta en längre tid afbidas 
och när den utfaller knappt är tillräcklig att fylla de angelägnaste behof. ” 

 
Termen ”arvoden” och talet om väntan på lön visar att frågan gällde de icke 
ordinarie. Arvoden för adjunktion, alltså tillfällig tjänst, av icke ordinarie 
domare i hovrätterna är en återkommande typ av konseljärenden. Här fanns 
alltså tidigt ett utvecklat vikariatsystem. 

Som framgått ger kommunikationsverken redan från 1860-talet de extra 
ordinarie lön; också de avviker från centralförvaltningen i övrigt. Skälet är 
detsamma som i hovrätterna, nämligen att staten inte kunde förvänta sig 
allvarliga insatser av kvalificerad personal inom viktiga områden om de inte 
fick något slags ersättning. Jag tolkar det som att även de icke ordinarie i dessa 
verksamheter utförde kvalificerade arbetsuppgifter i egenskap av professionella 
och fick ersättning för detta, vilket ger hovrättsjurister och tjänstemän vid 
kommunikationsverken en mellanställning mellan professionella och central-
byråkrater. Även i den egentliga centralförvaltningen, t.ex. i Statskontoret och 
statsdepartementen, var man regelbundet tvungen att ge ersättning till 
extrapersonal för att få fram underlag till statsbudgeten och liknande. 

De lönlösa extraordinaries väntan i de centrala verken måste ha berott dels 
på en betydande arbetslöshet i denna grupp, dels ha på att man bedömde 
insatserna i dessa verk på ett annat sätt, mer som en förmån och som ett ganska 
okvalificerat biträdesarbete, där de nyanställda, även sedan de fått en tjänst, 

                                                 
551 Rst protokoll 1810, Bih. 1, sid. 611, prop ang. några wid statsregleringen förekommande 
omständigheter. 6 sept. 1810. 
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under lång tid fick kvalificera sig i underordnade och hierarkiskt styrda 
arbetsuppgifter innan de kunde ges mer självständiga uppgifter. 

 
Rent-seeking 
De lönlösa och ofta sysslolösa extra ordinaries fleråriga väntan i 1800-talets 
ämbetsverk på att få ordinarie tjänster är ett av de mest skildrade inslagen i 
denna tids byråkratiska liv. Grundorsaken är överutbudet av allmänt 
förvaltningsutbildade ungdomar under stora delar av 1800-talet i förhållande 
till den ganska statiska statsförvaltningen. De unga juristernas väntan på 
ordinarie tjänst i hovrätterna är ett parallellt fenomen. Det verkar dock ha 
funnits skillnader mellan centralförvaltningens och hovrätternas icke ordinarie 
personal vad gäller inslaget av träning och utbildning – i den centrala 
förvaltningen fanns, till skillnad från i hovrätterna, obetydliga sådana inslag. 

Ett motiv för arbetssökandet i centralförvaltningen var den prestige och 
ståndsmässighet som en central tjänst gav, samtidigt som centralförvaltningen 
inte hade samma tillgång till den typ av egna kassor och externa 
finansieringskällor som andra verksamheter hade (exempelvis 
kommunikationsverk, tull och fångvård). Ungdomarnas väntan på tjänst 
kunde, om den överhuvudtaget lyckades, pågå upp i ett decennium eller 
längre. De extra ordinarie i de centrala verken gjorde ofta ingen nytta, 
åtminstone inte i förhållande till sin utbildning, bortsett från att de var lätt 
tillgängliga vid behov av vikariat eller renskrifter och liknande som kunde ge 
arvode. De visade sig mest för att markera intresse. 

Teorin om rent-seeking verkar beskriva liknande situationer. Ett problem med 
teorin är att bedöma vad som är slöseri och vad som är produktivt. Åratal av 
väntan är slöseri med tid, men om slutresultatet är en tjänst med hög lön, kan 
den privata investeringskalkylen ändå gå ihop. Om tjänsten är samhällsnyttig, 
förändras rent-seeking till profit-seeking552. Ett samhällsslöseri uppstår dock om 
det är ett alldeles för stort antal ungdomar som ägnar flera år åt utsiktslös 
väntan på en tjänst som bara ett fåtal kan nå. 

Den sociala kostnaden för rent-seeking kan dock minska om det visar sig att 
jakten på monopolränta och status är ”a public good for the members of the 
special interest”553, exempelvis Versaillesslottet som var ett statusprojekt för den 
härskande klassen i Frankrike, men som samtidigt skapade stora kulturella 
samhällsvärden. På samma sätt kan det stora antalet av över- och 
medelklassens ungdomar som genom extra-ordinarie-inrättningen försökte få 
arbete i statsförvaltningen ha underlättat rekryteringsprocessen till tjänsterna, 
dvs. ett public good till statsförvaltningens nytta. Eftersom det finns en motvilja 
mot enskild produktion av public good (hela vinsten betalas inte till 
upphovsmännen) så kan t.o.m. omfattningen av den offentliga nyttigheten 
”extra ordinarie” ha varit mindre än optimal! En analys av detta förutsätter 
dock ett närmare studium, som jag inte kunnat genomföra, av hur 
rekryteringsprocessen gick till och dess resultat. 

                                                 
552 Brooks – Heidra (1988), s. 43. 
553 Tullock (1988), ss. 469-470. 
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Sammandrag 
En analys av de ordinaries situation kan inte göras utan att man förstår de icke 
ordinaries betydelse. Ordinariesystemet kunde fungera genom utnyttjande av 
de icke ordinarie som en buffert. Förhållandena på marknaden för de icke 
ordinarie tjänstemännen har dock behandlats mycket styvmoderligt i 
litteraturen (med vissa undantag). Mest uppmärksamhet har ägnats de lönlösa 
extra ordinarie i centralförvaltningen. Andra kategorier extra ordinarie, både 
rekryter i hovrätterna och kommunikationsverk, fick mer eller mindre 
regelbundna inkomster innan de blev ordinarie. Efter 1850 började även de 
vikarier få lön som senare blev ordinarie på vikariatstjänsten. Jag har försökt 
skildra den successiva regleringen från 1850-talet och framåt av de extra 
ordinaries löner, som inleddes med ljuspenningreformen och ledde fram till 
bestämda löner kring 1910 och en inordning av de extra ordinarie i det 
gemensamma lönesystemet från 1920-talet. 
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7 Pension 

Den regel-och rättighetsstyrda delen av ålderspensionerna, som infördes 1809-
12, utgick i huvudsak i proportion till den ordinarie lönen, men ända från 
början fann riksdagen det nödvändigt att fatta beslut om undantag från 
reglerna för behövande fall, s.k. beneficier. Båda de regelmässiga pensionerna 
och beneficierna behandlas här, dock har det varit svårt att skilja ut ålders-
pensioner från sjukpensioner; en analys av detta görs i Bilaga 2, där de statliga 
pensionerna också beskrivs utförligare554. 

Ett ofullständigt pensionssystem innebär att de anställda själva måste stå för 
sin pensionering. För att arbetsgivaren ska kunna förvänta sig lojalitet måste det 
då finnas en möjlighet antingen att lyfta lön trots ålder och orkeslöshet, eller att 
lägga undan pengar för framtiden. Båda dessa lösningar praktiserades av 
tjänstemännen under 1800-talet och var uttryck för den ekonomiska autonomi 
som otillräckliga pensionslösningar skapar. Inrättandet av tillräckliga pensioner 
var ett sätt att knyta personalen fastare till arbetsgivaren. 

Genom den successiva utbyggnaden av pensionerna förefaller staten, trots 
systemets brister, ha varit en pionjär under 1800-talet inom 
tjänstepensioneringen555. 

7.1 De statliga tjänstepensionernas utveckling 

Nedan sammanfattas hela pensionsutvecklingen, uppdelad på regelrätta och 
icke regelrätta pensioner. 

Pension var för de flesta tjänstemän åtminstone under 1800-talets första hälft 
ett ganska ointressant alternativ eftersom man tjänade mer på att behålla sin 
tjänst och eventuellt anlita vikarie, i synnerhet om man hade låg ordinarie lön 
och höga sportler. Regelmässiga pensioner var därför till en början ganska få. 
Den tydligaste förändringen i utvecklingen är att de regelmässiga pensionerna 
började ökar kraftigare från 1880556 och att beneficierna som vid samma tid 
stagnerat något, började expandera kraftigt från 1900 (se nedanstående 
diagram). 

                                                 
554 Ett särskilt tack vill jag rikta till jur kand Bertil Sjöfors (2003) som gett mig tillgång till 
hans omfattande beskrivning av det statliga tjänstepensionssystemet och dess historia. 
555 Sollinger (1985), s. 21. 
556 Avgång vid pensionsålderns inträde började bli obligatorisk efter 1878; denna förändring 
stadgas först för hovrätternas personal och sprider sig successivt till andra kårer. 
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Diagram. Antalet beviljade regelrätta pensioner och beneficier (icke 
regelmässiga pensioner) i indragningsstaten. 

Källa: Statskontorets indragningsstater för åren 1811, 1821, 1831, 1841 och specialutgiftsstater för 
åren 1852, 1861, 1870, 1882, 1891 (samtliga i Riksarkivet) samt den tryckta Statsliggaren för åren 
1901, 1911. Mot slutet av 1910-talet upphörde redovisningen i Statliggaren av antalet 
pensionärer. 

7.2 Den regelrätta pensioneringen 

Cheferna utnyttjade pensioneringen först 
Ett skäl till de låga pensionsavgångarna före 1850-talet är att lönerna var så 
låga, och pensionerna ännu lägre, att ingen frivilligt gick i pension. Nedan visas 
andelen chefspersoner bland pensionärerna i indragningsstaten557. 

                                                 
557 Pensioner och liknande ersättningar fördes sedan gammalt upp på en särskild huvudtitel, 
kallad indragningsstaten, i den statliga budgeten.  
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Tabell. Andel chefspersoner av samtliga tjänstemän i indragningsstaten för 
regelrätta pensioner under vissa år 

År Totala antalet 

regelrätta   

pensionärer i 

indragningsstaten 

Absolut antal 

chefspersoner bland 

pensionärerna 

Andel 

pensionerade 

chefer av totala 

antalet 

pensionärer, i 

procent 

1821 41 3 7 

1831 75 9 12 

1841 85 18 21 

1852 136 23 17 

1861 201 23 11 

1870 256 24 9 

1882 312 21 7 

1891 530 32 6 

Källa: Indragningsstater (1821-1841), specialutgiftsstater (1852-91), Statskontoret (Riksarkivet). 
Med chefspersoner avses den högsta hierarkiska nivån, dvs. presidenter, generaldirektörer, 
generalspersoner, landshövdingar, justitieråd m.fl. på samma nivå. 

 
Särskilt under perioden 1831-61 var chefspersonerna överrepresenterade bland 
pensionärerna på indragningsstaten i jämförelse med totala antalet regelrätt 
pensionerade tjänstemän, trots att inte bara vanliga tjänstemän utan även vissa 
chefstjänstemän under seklets första hälft torde ha avstått från pensionering. 
Överrepresentationen var som störst 1841, då mer än var femte pensionär 
tillhörde chefskategorin. Fr.o.m. 1852 var antalet pensionerade chefstjänstemän 
i stort sett konstant vilket kan tyda på att pensionsförmånerna förbättrats 
fr.o.m. 1850-talet och nu av cheferna började anses som tillräckligt attraktiva. 
Samtidigt tycks även övriga grupper i ökande utsträckning acceptera 
pensionering, vilket gjorde att chefspersonernas överrepresentation började 
sjunka. När pensionsavgång började bli obligatorisk från 1878 verkar 
fördelningen ha börjat stabiliserats någorlunda mellan chefer och underlydande 
– vilket jag tolkar som att beloppsnivåerna blev alltmer acceptabla. 

Övriga pensionärskategorier 
Icke-chefer som gick i pension under 1800-talets första del borde som en följd 
av de låga pensionsnivåerna antingen ha haft egen förmögenhet eller inkomst 
eller varit mer eller mindre tvingade att gå i pension. Men också högre lönenivå 
kan motverka pensionering genom att möjligheten att utnyttja vikarier, istället 
för pensionering, ökar med lönenivån. Belägg för detta är det tidigare citerade 
uttalandet i bondeståndets debatt 1860558 om att tjänsterna sköttes sämre ju 
högre lönerna sattes. Genom löneökningarna hade nämligen många tjänstemän 
fått råd att hålla sig med vikarier medan de själva ostört kunde ”sköta sina 
nöjen, dricka sitt kaffe, röka cigarr och läsa tidningar”. 

 

                                                 
558 Rst prot. 1858-60, Bd VII:128, refererat i Tjerneld (1983), s. 69. 
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Exempel på försök att tvinga fram en pensionering. 
Ärendet med överingenjören Bowallius vid Lantmäteriverket 1840559 är ett 

exempel på att staten ibland gjort aktiva insatser för att förmå en åldrande 
person att gå i pension. Ärendet 1840560 om överingenjören Bowallius, 65 år, 39 
års tjänst, är ett av de många spår som lantmäteriets mångårige chef Ludwig 
Falkman satte i förvaltningen. Bowallius anhöll 1836 om tjänstledighet på 
livstid. Som chef för lantmäteriet ville Falkman rycka upp verket och i det 
syftet pensionera dem som inte gjorde skäl för lönen. Bowallius insatser 
beskrevs som att han ”på de öfrigas bekostnad åtnjöt sine löneförmåner” och 
att han enligt Statskontoret anmodats av Falkman att uppge om han ”vore 
sinnad i underdånighet begära afsked”; Bowallius hade i sitt svar ”förmält sig 
vilja qvarstadna inom Contoret”. Falkman meddelade då att dennes 
”oanvändbarhet för tjänstens utöfning fortfor, om den icke blifvit ökad” och 
anhöll att Bowallius skulle överföras på indragningsstat. Statskontoret menade 
att det inte var givet att en sådan överföring till indragningsstaten kunde ske 
trots att hans egenhändiga brev till överdirektören ”innehåller tydligt bevis på 
svaga själskrafter”. I detta brev medgav Bowallius att han förstod att chefen 
ville få iväg honom från verket men var 

”beredd på bemötande af alla de företag i den vägen som Herr Öfversten 
m.m. synes hota, under noggrannaste iagttagande af den ålagda 
skyldighet att med djupaste vördnad framhärda…”561. 

Statskontoret överlämnade frågan om överföring till indragningsstaten till 
Kungl. Maj:t men påpekade att den lönehöjning som innevarande Riksdag just 
beslutat för överingenjörstjänsten inte borde tillfalla Bowallius utan hans 
efterträdare, en ganska tydlig signal till Kungl. Maj:t om Statskontorets syn på 
B:s framtid. 

Bowallius uppträdande visar också på den betydande självständighet även 
personal på mellannivå kunde visa i relationerna med överheten. 

 
 

Alla befattningshavare sysselsatta med medelsförvaltning kan av egenintresse 
ha gått i pension när krafterna sinade eftersom de annars kunde råka ut för 
avsättning och möjliga skadestånd och bestraffningar för vanskötsel. Att 
kassaförvaltande personal gått i sådan mer eller mindre ofrivillig pension tyder 
det förhållandet att minst 11 av de 19 som fått pension tillstyrkt av 
Statskontoret under åren 1810/11, 1820, 1830 och 1840 tillhörde denna kategori, 
men fögderiet utgjorde en ganska liten andel562. Av de återstående var en 
fångvaktare och två lantmätare, som ju i tjänsten måste vara vid god vigör, de 

                                                 
559 Se Statskontorets skrivelse till Kungl. Maj:t om pension till överingenjör Bowallius, Lant-
mäteristyrelsen,  31 december 1840. Riksarkivet. 
560 31 december 1840. Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet. Falkman ver-
kade helt ha saknat konflikträdsla att döma av självbiografin, Ludvig Falkman: Sjelf-försvar 
och sjelf-biografi. 1873. 
561 det senare är inledningen till en vanlig avslutningsfras i tidens byråkratiska brevstil. 
562 Källan är Riksarkivets förteckning Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. (fram till 
1840).  
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senare dessutom med redovisningskrav. Lägger man ihop dessa kategorier med 
de 3 president- och generalspersoner får man en bild av tänkbara motiv för 17 
av de 19 pensionsavgångarna under dessa år563. 
 
Den allmänna trenden efter 1840564, när pensionering blev vanligare, torde vara 
att pensioneringsbenägenheten är större i yrken som har högre andel 
penninglön, dvs i huvudsak centralbyråkraterna, eftersom i synnerhet 
sportlerna normalt sett inte inräknades i pensionsunderlaget. 
Förutsättningarnas ändrades efter åren kring 1880 då obligatorisk pensionering 
infördes för allt fler. 

7.3 Behovsprövade pensioner 

Antal pensionärer 
De beneficier, i första hand till hovpersonal och militärer, som fanns 1809 var en 
kvarleva från frihetstiden och det kungliga enväldet. Mottagarna tilläts även 
efter 1809 att behålla sina förmåner. Tabellen nedan visar hur antalet 
ursprungliga beneficiemottagare minskar. 
 
Tabell. Kvarvarande beneficiemottagare i indragningsstaten från den gamla 
regimen. 

År S:a Varav 
militärer och civilmil. manskap och arbetare 

1811 87 26 10 
1821 42 9 6 
1831 25 4 5 
1841 15 2 3 
1852 16 1 2 

Källa: Statskontorets Indragningsstat för åren 1811, 1821, 1831, 1841, samt specialutgiftsstaten 
för 1852 (1851 saknas, görs vid denna tid endast vart tredje år). 
Kommentar: Beneficierna består både av sjuk- och ålderspensionärer. Observera 
att e.o. och extra förmodligen underskattats genom att anställningsformen inte alltid framgår. 

 
Även de nya makthavarna började efter 1809 att fatta beslut om 
undantagspensioner. Till skillnad från den gamla regimen var det inte hovets 
personal eller militärer som stod i centrum utan i första hand civila tjänstemän 
med behov av undantagsbeslut. Antalet var till en början litet, men det fanns en 

                                                 
563 Pensionsskrivelser om domare lyser med sin frånvaro bland Statskontorets skrivelser, vil-
ket är märkligt eftersom även deras ärenden borde ha passerat Statskontoret om de önskade 
pension från indragningsstaten. Min hypotes, utan närmare undersökning, är att domarkå-
rens höga andel sportler omöjliggjorde pensionering som i stället ersattes med vikarier. 
564 Den källa som finns är Riksarkivets konseljdatabas för åren 1840-1920 (exkl. UD). 
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tydlig oro för en anstormning – vid 1829 års riksdag565 uttrycktes en önskan från 
adelsståndet att 

”Rikets Ständer måtte för framtiden besluta, att ingen i statens tjänst 
qvarstående embetsman eller officerare bör för denna sin tjenst af Rikets 
ständer pensioneras, utan framställning derom af Kongl. Maj.t, såsom alla 
embetsmäns högste chef, eller utöfver det belopp som Kongl. Maj:t honom 
beviljat.” 

 
Förhoppningen var alltså att undantagspensioner enbart skulle framföras i form 
av regeringsförslag i propositioner. Men det var svårt att stoppa riksdagarna 
från att ta upp ömmande fall i motionsform, alltså förslag från 
riksdagsledamöter – bifall till sådana förekom dock under hela 1800-talet. 
Nedan visas utvecklingen. 
 
Tabell. Antalet pensionärer på indragningsstaten 

År Regelrätt 

pension 

Beneficier (icke regelmässiga pensioner) 

S:a Antal bene-

ficiepensio-närer i 

procent av samtliga 

Varav i absoluta tal 

Militärer och 

civilmil. 

Man-skap 

och arbetare 

Kvinnor E.o. eller 

extra 

1811 0 87 100 26 10   

1821 41 42 51 9 6   

1831 75 25 26 4 5   

1841 85 15 15 2 3   

1852 136 16 11 1 2  1 

1861 201 46 19 13 0  1 

1870 256 112 30 34 2 1 1 

1882 312 175 36 33 3 3 3 

1891 530 184 26 33 3 2 1 

1901 727 234 24 24 63 11 6 

1911 957 397 29 30 163 47 14 

1921 3,2 mkr 0,4 mkr 11566     

1931 6,3 mkr 0,8 mkr 11     

Källa: Statskontorets Indragningsstat för åren 1811, 1821, 1831, 1841, specialutgiftsstater, som 
endast förekommer vart tredje år, för åren 1852, 1861, 1870, 1882, 1891 (samtliga i Riksarkivet) 
samt den tryckta Statsliggaren för åren 1901, 1911. Statsliggaren redovisade därefter inte antalet 
pensionärer 1921, 1931 etc567. 
Kommentar: Kvinnor kan ingå både i arbetare- och e.o.- och extrakolumnerna. Observera att e.o. 
och extra förmodligen underskattats genom att anställningsformen inte alltid framgår. 
Riksdagens sakregister, indragningsstaten eller konseljbesluten möjliggör inte att man direkt 
kan särskilja ålderspensioner från förtids- och sjukpensioner, eftersom pensionärernas ålder 

                                                 
565 RD prot. 1829, Ad. 45:317-8. 
566 Andel av den totala pensionssumman i kronor, eftersom Statsliggaren 1921 och 1931 inte 
anger antalet pensionärer. 
567 I brist på uppgifter om antal pensionärer hänvisas vi i Statsliggaren för 1921, 1931 och 
1941 till pensionssummor i kronor. 1941 torde beneficierna till största delen ha förts in under 
rubriken ”Tjänstepensionsreglemente för arbetare”. 
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ofta inte nämns i rubrikerna utan kräver närmare studium av ärendena. Antalet 
beneficiepensioner i diagrammen och tabeller inkluderar därför såväl sjuk- som ålders-
pensioner. I Bilaga 2 visas en beräkning av andelen ålderspensioner. Den visar sig variera 
ganska kraftigt mellan de valda åren; andelen ålderspensioner över hela perioden är i storleks-
ordningen drygt hälften av samtliga beneficier. 
 
Ända fram till 1820 dominerades pensionärsgruppen av beneficiepensionärerna 
från den gamla regimen, som inkluderas ovan. Fr.o.m. 1852 ser vi en kraftig 
ökning av antalet regelrätta pensionärer, som sedan fortsätter ända till 1911, 
liksom av beneficierna som började öka särskilt från 1860-talet. Andelen 
beneficier sjönk från 1882, kanske som ett resultat av den obligatoriska 
pensioneringen från åren kring 1880, men mellan 1870 och 1911 var andelen 
beneficiepensionärer av det totala antalet aldrig lägre än 24 procent. 1911 ser vi 
ovan en ökning av både av beneficier och regelrätta pensioner. Av riksdagens 
sakregister framgår att antalet beneficieärenden ökade dramatiskt från 1900 till 
1940, för att mellan 1940 och 1950 sjunka nästan till nivån under 1900-talets 
första decennium. 

Antalet arbetare, kvinnor och extra ordinarie som beneficiepensionärer 
började öka kraftigt under 1900-talets första år, en ökning som fortsatte följande 
decennier. Statsliggaren för 1921 och 1931 anger pensionssummor i kronor i 
stället för i antal pensionärer. Beneficierna 1921 och 1931 motsvarade cirka 11 
procent av de totala pensionssummorna; sänkningen från de 29 procenten 
beneficiärer av antalet pensionärer 1911 borde återspegla att arbetare och 
kvinnor fick betydligt lägre pensioner än de ordinarie tjänstemännen. 1941 
verkar beneficierna (till stor del) av allt att döma ha omvandlats till regelrätta 
pensioner enligt det tjänstepensionsreglemente för arbetare som infördes på 
1930-talet. 

Av Bilaga 2 framgår att flera av riksdagens undantagsärenden under 1800-
talet gällde de grupper som jag kallar professionella, dvs. professorer, lärare 
(särskilt övningslärare som inte omfattades av övriga läroverkslärares 
pensionsregler), fögderi och landsstat, dvs grupper med lägre 
pensionsunderlag än centralbyråkraterna. Vad gäller domare och präster 
förekommer de enbart i sällsynta fall. Officerarna är den professionella grupp 
som sedan gammalt, redan före 1800-talet, hade egna pensionskassor och tidiga 
pensionsavgångar. 

7.4 Kommentar  

Weber 
Kravet på pension bland Webers kriterier på ideal byråkrati, dvs. åtminstone att 
pensioner ”i de flesta fall” ingår i den moderna byråkratin568. Denna svagare 
markering är förvånande med tanke på de skadeverkningar som det svaga 
pensionssystemet hade på den svenska förvaltningens effektivitet före 1870-
talets reglering – beneficiärernas orkeslöshet anförs ofta i exempelsamlingen på 
undantagsbesluten i Bilaga 2. 

                                                 
568 Weber (1925:I) s. 126-7. 
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Från Webers utgångspunkt torde det traditionella svenska förvaltningens 
pensioneringssystemets karaktär av undantag från givna regler vara särskilt 
förkastligt. Weber avvisade avlöning med “the character of benefice”. Hans 
uttalanden gäller nog i första hand avlöning, men även en godtycklig 
pensionering kan bedömas ha skadeverkningar på tjänstgöringen. Ibland 
framfördes i riksdagsdebatten att man borde undvika att fatta pensionsbeslut 
grundade på enskilda motioner, utan inskränka sig till sådana ärenden som 
väckts i propositioner, ett sätt att upprätthålla föreställningen om en normal 
byråkratisk instansordning, kanske ett sätt att minska intrycket av individuella 
allmosor. Men dessa försök till återhållsamhet tjänade inget till: det fanns ingen 
damm som kunde hindra jordskredet av undantagsbeslut under 1900-talets 
första decennier. 

Path dependence 
Pensioner kan som tidigare nämnts vara bra illustrationer till path dependence. 
Ett exempel på detta är pensioner till krigsskadade soldater i USA:s inbördes-
krig569. Från att i början strikt kopplats till skador i kriget, utvidgades denna 
pensionering genom officiella beslut alltmera och blev 1906 en näst intill 
generell ålderspension för veteraner, innan den så småningom upphörde. På ett 
liknande sätt utvidgade den svenska riksdagen själv undantagsbesluten, på ad 
hoc-mässiga grunder och med grova kriterier för att sedan efter flera år föra in 
dem i regelsystemet. I mer systematiska rättighetssystem är regelsystemet mer 
finmaskigt redan från början, med stegvisa anpassningar som så långt möjligt 
onödiggör undantag. Sådana regler fanns redan i andra pensionskassor som 
successivt växte fram under 1800-talet. 

Inom path dependence-teorin framhävs tidsordning, timing and sequence570, som 
betydelsefull. Om uppbyggandet av ett pensionssystem inleddes med 
”generösa, inkomstrelaterade pensionssystem på pay-as-you-go-villkor” så 
skapades en låsning (path dependence) som var svår att bryta om man av 
kostnadsskäl behövde övergå till striktare system baserade på individuellt 
fonduppbyggande. Detta illustreras av förhållandet mellan indragningsstaten 
och civilstatens pensionskassa571. Det tidiga inrättandet, redan 1809-12, av 
indragningsstaten som förhållandevis generös helstatlig finansiär av civila 
tjänstepensioner, innebar en vingklippning av pensionskassan, som kom först 
1826 men redan från början blev ett mindre attraktivt alternativ på grund av 
kravet på egenavgifter som delfinansiering. Den kom inte att utnyttjas på ett 
ekonomiskt sätt och drabbades sedan av ekonomisk kris under 1880-talet. Det 
dröjde ända till 1907 års lag om statlig tjänstepensionering innan riksdagen 
kunde skapa en helhetslösning för de ordinarie och förde samman dessa två 
pensionsformer till en delvis avgiftsbaserad pension. 

                                                 
569 Den enda analys av oregelmässiga tjänstepensioner jag lyckats hitta är A S Orloff–Skocpol 
(1984). 
570 Pierson (2004), ss. 54 ff, 137, 161. 
571 Se Lindstedt (1926). 
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Integritet och rättighet 
Riksdagens beneficiebeslut var en i hög grad personlig fråga med pensionärens 
namns nämnande i riksdagstryck och debatter med konkret beskrivning av 
personens ekonomiska ställning, hälsotillstånd och ibland moral. Särskilt 
motvillig var riksdagen när pensionskrav framfördes i enskilda motioner, men 
även Kungl. Maj:ts förslag diskuterades, ofta häftigt och personligt. Eftersom en 
opinion i riksdagen befarade att kvinnornas pensionsrätt skulle belasta 
systemet alltför hårt särskilt när de, såsom icke ordinarie, inte hade betalt 
avgifter, blev pensionsrätten för de kvinnliga anställda en het diskussionsfråga 
under 1900-talets första decennier. 

Även de professionella grupperna, med i övrigt hög status bland 
tjänstemännen, drabbades av dessa, som vi idag upplever dem, starkt 
integritetsskränkande riksdagsdebatterna, även in pleno (se Bilaga 2 med 
exempel på beneficiedebatter i riksdagen). 

Det största antalet undantagsbeslut gällde arbetare under 1900-talet. Trots 
frånvaron av uttryckligt författningsstöd kan föreställningen om att tjänste-
pensioneringen var en rättighet även för statens arbetare och för andra grupper 
med en formellt svag ställning ha förstärkts av debatten i samband med 
införandet av folkpensioner 1913; det ansvariga liberala statsrådet Schotte 
uttalade i riksdagen att en socialförsäkring borde betraktas som en rätt572. Enligt 
Stråt försköt första världskriget ”tyngdpunkten i synsätten på social hjälp från 
mål i riktning mot rättighet”.573 Även undantagsbesluten i riksdagen fick 
förmodligen redan på 1800-talet karaktären av en informell rättighet. 
Motsättningen mellan den med dagens ögon stötande beslutsformen och 
pensionens karaktär av rättighet uppfattades inte som anmärkningsvärd, av 
vad jag kunnat finna i riksdagstrycket. Möjligen ändrades detta i samband med 
att välfärdsstatens värderingar genom de nya majoriteterna mer allmänt 
började tränga igenom på 1930-talet, vilket ledde till lagändringar. 

Undantagsbesluten i riksdagen eliminerades längs tre linjer. Den ena linjen 
representerades av 1920-talets behörighetslag för kvinnor (med rätt till flertalet 
statliga befattningar) och kvinnors integrerande i löne- och pensionssystemet. 
Den andra linjen var införandet av nya generellare pensionsreglementen under 
1930-talet för såväl arbetare som extra ordinarie tjänstemän, både män och 
kvinnor. Den tredje linjen var välfärdsstaten som tog över från 1940-talet: 
höjningen av den allmänna pensionen 1946, som närmade sig ett 
grundläggande försörjningsskydd, och införandet av allmän tjänstepension från 
1959, som kompletterade den statliga tjänstepensionen och därmed 
onödiggjorde undantagspensionerna. Företrädarna för arbetarklassen hade då 
under några decennier haft en mål- och resurskonflikt att hantera: man kunde 
inte utan vidare bevilja statligt anställda arbetare förmåner som långt överskred 
vad de privat anställda arbetarna hade. Denna konflikt löstes först med den 
allmänna tjänstepensioneringen 1959 vilket kan förklara varför beneficietrafiken 
fortsatte så länge. 

                                                 
572 Rothstein (1992), s. 52. 
573 Stråt (2012), s. 403. 
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Pensionens relevans för fria professioner 
Jag antar att det är den ekonomiska autonomin i ett system utan pensioner på 
rimlig nivå, som motiverat professionsforskaren Murphys korta påpekande om 
att obligatorisk pensionering kan strida mot professioners intressen574. I den 
följande genomgången av de statliga professionerna finns det anledning att 
uppmärksamma att den obligatoriska pensioneringen av flera av dem inte finns 
med i den första vågen av sådana beslut på 1870- och 80-talen utan kommer 
först senare. Ett skäl är givetvis att de mer utpräglade professionerna i stor 
utsträckning inte bara hade penninglön på stat utan andra typer av inkomst, 
som inte var pensionsgrundande, varför en obligatorisk pensionering skulle 
inneburit en kraftig inkomstminskning. 

Sammandrag 
Forskning saknas om den traditionella statliga tjänstepensioneringen. Stora 
grupper stod länge utanför det reguljära pensionssystemet, i praktiken även 
ordinarie tjänstemän med en stor andel inkomster som inte var pensions-
grundande. Det krävdes riksdagsbeslut för att göra undantag i individuella fall 
och det dröjde ända till 1940-talet innan nästan alla tjänstepensionsärenden 
kunde föras ned till myndighetsnivå. 

                                                 
574 Murphy (1988) s. 250. 
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8 Kvinnornas väg in i statsförvaltningen 

Ända fram till 1900-talets första decennium var åtminstone högre statliga 
ordinarie tjänster en exklusivt manlig angelägenhet. Men allt fler kvinnor under 
1900-talets början krävde exempelvis pension. Kvinnornas krav på lika rätt till 
statstjänst var en en för etablissemanget tydligen omvälvande, överraskande 
och hotfull förändring i tillvaron. Tillförandet av den kvinnliga dimensionen i 
förvaltningen verkar ha varit en av de stora sociala innovationerna från åren 
kring sekelskiftet och ett halvt sekel framåt, jämsides med arbetarrörelse och 
allmän rösträtt. 

8.1 Rekrytering på marknadens villkor 

Kommunikationsverken gick från 1860-talet i spetsen när det gällde statlig 
anställning av kvinnor. Intressant nog tolkades inte Regeringsformens krav 
1809 på manligt kön för kunglig fullmakt som ett förbud för 
kommunikationsverken att ge kvinnor ordinarie tjänst, dock förstås utan 
kunglig fullmakt. 

Myndigheterna i centralförvaltningen i övrigt följde efter. Där var det 
framförallt som skrivbiträden som kvinnorna var efterfrågade. Under detta 
skede motiverades kvinnlig arbetskraft från myndigheternas sida främst med 
att de var billigare än manlig arbetskraft. Så småningom kunde åtminstone 
ogifta kvinnor få ordinarie biträdesbefattningar. 

Men inte ens i kommunikationsverken kunde en gift kvinna få ordinarie 
tjänst. Under 1910-talet fördes en riksdagsdebatt om dessa frågor och ett 
dispensförfarande infördes som möjliggjorde för gift kvinna att bli ordinarie. 
1925 fick gift kvinna samma rätt att få tjänst på samma villkor som ogift kvinna, 
men då hade kvinnors rättigheter utvecklats även i andra avseenden. 

Före 1910 styrdes verks och myndigheters anställning av kvinnor helt av 
arbetsgivaren/statens intresse att utnyttja ett arbetskraftsutbud som till lägre lön 
än männen kunde utföra tjänstemannaarbete. Det fanns en nyansskillnad 
mellan kommunikationsverken, särskilt telegrafverket och posten, och 
centralförvaltningen i övrigt. I kommunikationsverken kunde kvinnorna 
åtminstone i vissa tjänster konkurrera med männen om samma befattningar, 
om än med lägre lön, medan i centralförvaltningen handlade det i första hand 
om skriv- och kontorsbiträden. 

Kvinnorna passade bra in i den oreglerade och marknadsstyrda del av 
personalrekryteringen som låg hos myndigheterna, i huvudsak utanför 
riksdagens kontroll. Vissa lägre ordinarie tjänster som tillsattes av 
myndigheterna själva kunde besättas av kvinnor. Denna fas bör skiljas från den 
debatt som först under åren kring 1900 började bli allmänt hörd om kvinnors 
lika rätt att få ordinarie fullmaktstjänst. 

Atmosfären i riksdagen när kvinnors löneförhållanden togs upp illustreras 
av följande ärende från 1905. Lärarinnan vid Statens normalskola för flickor E A 
Loenbom575 föreslogs av Kungl. Maj:t få en pension på 2250 kr. Hon var 61 år 
och hade tjänstgjort i 41 år, hela tiden med arvoden, eftersom hon inte var 

                                                 
575 RD prot. 1905, Bih. 4.1 SU:s bet. 11, s. 76 
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ordinarie, de senaste 13 åren på 2500 kr per år. Hon led nu av bröstkräfta. 
Statsutskottet följde 2/3-principen, dvs 1650 kr i pension. 

I FK talade Hugo Tamm och berättade à propos att Arvid Posse som 
talman576 hade skött klubban i liknande fall med mycket summariskt utformade 
yrkanden: ”Bifalles samtliga Kungl. Maj:ts käringar? Ja, pang. Avslås alla 
enskilda käringar? Ja, pang.”577 Tamm menade att nu var läget annorlunda: 
”…när fråga blir efter hvilken grund pensionerna skola lämnas, gör utskottet än 
si, än så och ibland annorlunda…”. Staten, menade Tamm, måste rätta sig efter 
vissa belopp; förra riksdagen sa att för samskolelärarinna som hade 2500 i lön, 
skulle 600 beräknas som tjänstgöringspengar, dvs. den pensionsgrundande 
lönen skulle då bli 1900 kr. En annan talare invände att lärarinnan borde 
behandlas som en extra ordinarie lärarinna och då hade utskottet gjort rätt 
bedömning, medan Tamm hade utgått från beloppen för en ordinarie tjänst. 

Även i AK diskuterades ärendets ordinarieaspekt. En talare yrkade bifall till 
utskottet som utgick från vad extra ordinarie personal fick och menade att när 
man till en extra ordinarie lämnade samma belopp i pension som till de 
ordinarie, ”hvilka själfva bidragit till sin pensionering, kan man rimligtvis icke 
gå längre”578. En talare framhöll att Loenman varit så gott som ordinarie men 
haft oturen att på den skola där hon arbetat i mer än 40 år hade det bara funnits 
fyra ordinarie tjänster som dock inte blivit lediga så att hon kunnat söka dem. 
Slutligen beslutade riksdagen det större beloppet, 1900 kr, med två rösters 
majoritet. 

De parlamentariska uttalandena visar upp en märklig blandning av 
herrklubbsjargong och patriarkalisk omsorg. 

8.2 Behovsprincipen 

Ett annat uttryck för det patriarkaliska arvet var den s.k. behovsprincipen som 
fram till 1900-talets första decennier styrt lönestrukturen och ledde till lägre 
löner för kvinnorna eftersom man utgick ifrån männen som familjeförsörjare. 
Till en början var tjänstemannen ogift och kunde då acceptera dåliga villkor, 
som extra ordinarie (ingen lön alls) eller som t.ex. notarie eller kammarskrivare 
med låg lön. Detta framgår tydligt av levnadskostnadsstatistiken i samband 
med 1800-talets löneregleringsarbete med kostnader för en familj med man och 
hustru, visst antal barn, tjänstefolk och bostad. De traditionella tre lönestegen 
var mycket stora, inte de ungefär 2-5 procent som senare tiders lönesteg utan 
ordentliga kliv, 50-100 procent lönelyft vid befordran till sekreterare eller 
assessor. Sluttjänster som ledamot eller råd låg sedan ytterligare 50-100 procent 

                                                 
576 i AK, 1876-1880 
577 Med ”käringar” torde Posse ha avsett framförallt änkor och döttrar och deras behov av 
gratifikationer och pensioner, eftersom de kvinnliga tjänstepensionerna vid den tiden var 
mycket få, om ens några. ”Kungl. Maj:ts” avsedde yrkanden i en proposition, medan ”en-
skilda” kommit motionsvägen.  
Det kan verka paradoxalt att tala om att tjänstemännen bidrar till sin pensionering som de 
får från indragningsstaten trots att denna helt finansieras från staten; förklaringen är att tala-
ren förmodligen menar de betalningar som ordinarie tjänstemännen av olika slag obligato-
riskt lämnar till sina respektive pensionskassor. 
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över. De båda översta stegen skulle möjliggöra familjebildning, inklusive 
tjänstepersonal. 

Det fanns även ett inslag av representations- och ståndsbehov hos de högsta 
lönerna. Särskilt gällde detta förstås presidentlönerna579 som under en del av 
1800-talet fick taffeltillägg. 

Varken de gifta eller ogifta kvinnorna ansågs ha försörjningsbörda. Det var 
ett av skälen till deras lägre lön, endast 50 eller 75 procent av mannens. Det 
framhålls som en fördel: staten sparade pengar. 1921 inrättades en särskild 
lägsta lönegrad för kvinnliga skrivbiträden och från 1925 förbehölls den högsta 
löneklassen i varje lönegrad männen fram till 1938. 

Argumenten i debatten var ofta sofistikerade. Ett var att lika lön skulle slå ut 
kvinnorna i konkurrensen; ingen arbetsgivare skulle anställa en kvinna om man 
kunde få en man för samma lön. Under diskussionen om lika lön vid 1925 års 
riksdag kunde likalönekrav därför framföras även av kända motståndare till 
kvinnlig jämställdhet. En moralisk tillspetsning av detta argument var att det 
var ojuste av särskilt de gifta kvinnorna att arbeta för lägre lön, eftersom de 
med denna löneskillnad kunde konkurrera ut män som hade försörjningsbörda, 
medan den gifta kvinnan kunde, och borde menades det, leva på makens 
inkomst. Lägre lön skapade illojal konkurrens från kvinnorna som betraktades 
som mer tillfälliga på arbetsmarknaden, högre lön skulle göra att de slogs ut 
från konkurrensen. Slutsatsen var naturligtvis att kvinnorna inte passade på 
arbetsmarknaden över huvudtaget. 

Behovsprincipen levde upp under jämställdhetsstriderna efter 1910. Det 
framfördes nu i debatten att staten verkligen sedan länge tillämpat denna 
princip. Det var därför logiskt att 1921 års lönekommitté, den första större 
kommitté som drev kvinnors rätt, kunde hävda att hade män med 
försörjningsbörda t.ex. mätt i antalet barn, kompenserats för detta, så borde nu 
kvinnorna behandlas på samma sätt. Under första världskrigets kompensation 
för inflationen infördes krigstidstillägg för de första fem barnen under 15 år580. 
Även 1928 års lönekommitté drev behovsprincipen, men den ledde inte till 
någon proposition. 

Bl.a. var tjänstemännens organisationer motståndare till denna princip och 
den avvisades av 1936 års kommitté. De barntillägg, som dittills varit en del av 
dyrtidstilläggen, skulle avvecklas under en 16-årsperiod. Den första 
riksdagsdebatten om 1930-talets lönereglering hölls 1937581 och gällde bl.a. att 
de lägst avlönade extra ordinarie och extra tjänstemännen i några yrkesgrupper 
dels skulle få ett fast lönetillägg, dels lönetillägg efter barnantal. Enligt 
propositionen hade frågan alltid framkallat meningsutbyten. I samband med de 
kvinnliga statstjänarnas krav på ”lika lön” hade det tyngsta argumentet för 
olikhet varit mannens roll som familjeförsörjare. Utskottet tog avstånd från 
lönetillägg utifrån barnantal och ansåg att förslaget borde ses i ett större 

                                                 
579 President var den formella titeln för ordföranden i kollegialt styrd statsmyndighet. 
580 Se bl.a. Åmark (1996). Sid. 260-263. Se även Ekenberg (1952-60:II), ss. 294-5. Han bortser 
tydligen från krigstidstilläggen när han säger: ”Upprinnelsen till barntilläggen är 1923 års 
dyrtidskungörelse nr 265” 
581  Prop. 1937:196 
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sammanhang. I förstakammardebatten582 framträdde bl.a. Gunnar Myrdal, som 
ansåg det glädjande att utskottet583 såg försörjningsansvaret som en 
allmänpolitisk fråga för befolkningen som helhet. I andra kammaren yttrade 
ledamoten Agnemark att huvudskälet mot behovsprincipen var att ”den leder 
bort från varje rationell lönesättning”584. Utskottets avslagsyrkande vann i 
riksdagen. 

Dyrtidstilläggen inarbetades i lönebeloppen vid 1939 års avlöningsreform 
varvid de som fått barntillägg gavs särskild kompensation. Behovsprincipen 
klingade sedan av. Vad som återstod var vissa specialföreskrifter, det senaste 
från 1948 för distriktslantmätare, men det var inget som ledde vidare. Den unge 
riksdagsmannen Gunnar Myrdal drev i riksdagen på 1930-talet istället allmänt 
barnbidrag, som kom 1947. 

Redan på 1930-talet begravdes behovsprincipen som lönepolitisk princip, 
bl.a. på grund av personalorganisationernas motstånd. Löntagaren skulle ses 
som en individ, inte som en familj. I fortsättningen bestämdes lönerna 
bestämdes utifrån marknadens krav och de kvalifikationer och den status som 
varje tjänst hade, i ett centralt samordnat system, bäst beskrivet och fulländat i 
Statens allmänna avlöningsreglemente 1948. 

8.3 Kampen om rätt till statstjänst 

1909 års grundlagsändring 
1809 års Regeringsform, paragraf 28, pekade särskilt ut infödda svenska män 
som tänkbara kandidater till de ordinarie tjänster som Konungen tillsatte med 
fullmakt. 

1909 fick § 28 Regeringsformen ett tillägg som möjliggjorde att kvinnor 
kunde tillsättas i ordinarie anställningar vid universiteten och liknande 
inrättningar, dock först efter att grunderna godkänts av konung och riksdag. 
Teologiska tjänster undantogs. Resultatet av detta blev magert – med stöd av 
lagändringen utnämndes under de följande åren en kvinnlig rektor vid ett 
kvinnligt folkskoleseminarium. 

Statsnyttan som argument 
Sveriges folkskollärarinneförbund hade gjort en framställning i februari 1920 
om möjlighet för kvinnor att bli folkskoleinspektör585. Skolöverstyrelsen yttrade 
sig i februari 1920586 och fann att kvinnor var särskilt skickade bara för vissa 
avgränsade uppgifter, särskilt för flickors uppfostran och undervisning och att 
det var ”av erfarenheten ådagalagt, att kvinnor i allmänhet äro i avsaknad av 
sådana förutsättningar, som, erfordras för ett framgångsrikt tillgodoseende av 
vissa andra sidor av inspektörsverksamheten”. Dess utövare skulle i mycket 
stor utsträckning tillbringa sin tid på resor och av ”brist på skjutsstationer, blir 

                                                 
582 1937 RD prot. FK 42:11 
583 1937 RD prot. Bih. Saml.6, Statsuskottets bet. 200 
584 1937 RD prot. AK 42:9. 
585 Ohrlander (2000) ss. 60-81. Den första kvinnliga sjuksköterskeinspektören vid Medicinal-
styrelsen utnämndes 1920. 
586 Se 1921 års lönekommitté; Riksarkivet YK 217, vol. 5. 
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det ej så sällan nödvändigt för inspektören att å ensliga vägar företaga långa 
färder på cykel, på skidor eller till fots.” Vissa uppgifter var 

”av den art, att kvinnor blott sällan för deras handhavande kunna anses 
besitta särskild läggning och speciellt intresse. Hit höra de rent 
skolorganisatoriska frågorna, tolkning och tillämpning av 
skollagstiftningens mångskiftande bestämmelser, granskning av skolhus-
ritningar, vilka senare kräver förtrogenhet med en mängd 
byggnadstekniska detaljer.” 

 
Hon skulle kunna ”göra sig gällande vid kyrkostämmor och skolrådssamman-
träden. Även härutinnan torde en kvinna, så långt man kan döma av den 
erfarenhet, som nu finnes, mera sällan ha samma kvalifikationer som en man”. 
Men samtidigt fann överstyrelsen att det inte kunde bestridas, ”att det, om än i 
undantagsfall, kan finnas kvinnor, som väl fylla de olika anspråk, som måste 
ställas på en folkskoleinspektör”. Skolöverstyrelsen ville därför icke motsätta 
sig ”att kvinna må kunna av Eders Kungl. Maj:t konstitueras eller förordnas till 
folkskoleinspektör”. 

Här kan en jämförelse göras med Frankrike. Inspektörsarbete var den första 
ansvariga förvaltningsfunktion som anförtroddes kvinnor i den franska 
förvaltningen; den första kvinnliga inspektören tillsattes redan 1837 med ansvar 
för inspektion av förskolor587, eftersom den franska industrialiseringen och 
kvinnors förvärvsarbete skapade behov av barntillsyn. På 1860-talet fanns 24 
kvinnliga förskoleinspektörer588. Även på andra områden ansågs kvinnliga 
inspektörer vara lämpliga: fängelser och arbetarskydd. 1914 redovisades totalt 
47 kvinnliga inspektörer589, detta trots att det i debatten före första världskriget 
framfördes invändningar att kvinnors användning som inspektörer 
begränsades av att de konkurrerade med männen om arbetstillfällen, och att de 
måste resa ensamma och antogs ha svårigheter att upprätthålla auktoritet590. 

I den svenska Skolöverstyrelsens text ovan från 1920 saknas helt 
rättighetsargumentation; man utgick från, att det inte fanns en rätt till 
statstjänst för kvinnor, vilket möjligen hade kunnat bestridas redan vid denna 
tidpunkt eftersom grundlagen endast förhindrade att kvinnor fick kunglig 
fullmaktstjänst. Detta diskuterades dock inte. Argumentationen från Skolöver-
styrelsen utgick istället från statsnyttan som det överordnade värdet. 
Bedömningen byggde på vad man sett av kvinnor i statsförvaltningen och på 
andra håll och en bedömning av vad kvinnor ansågs kunna utföra. Statsnyttan 
motiverade också att man i de fall där man mötte särskilt stor duglighet bland 
vissa kvinnor, så kunde avsteg göras från den allmänna bedömningen. Men 
detta innebär inte att någon allmän rättighet för kvinnor att få dessa 
befattningar uppstod. Man kan anta att myndighetens statsnyttebetonade 

                                                 
587 Clark (2000), ss. 11-22. 
588 Ibid. s. 37. 
589 Ibid. s. 239. 
590 Ibid. s. 136. 
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resonemang i sin tur kan bygga på underliggande värderingar av kvinnans roll 
i hemmet, ett ideologisk motiv som blev tydligare i riksdagsdebatterna591. 

1925 års grundlagsändring 
Behörighetskommittén meddelade 1920592 att England, Holland, Schweiz och 
Italien nu hade öppnat statstjänsten i ”vidsträckt mån”, fullständigt i Tyskland. 
Enligt denna kommitté använde lagstiftaren ofta ordet ”man” för att beteckna 
medborgare, vilket även kunde inkludera kvinnor. 

1921 års riksdag fastställde i ett första beslut593 ett tillägg till 28 § av 
Regeringsformen som, trots att bara män kunde få kunglig fullmakt, ändå 
möjliggjorde att kvinnor utnämndes ”enligt grunder, vilka blivit av Konungen 
och Riksdagen godkända”. En proposition lades till 1923 års riksdag för 
slutgiltigt beslut. Kvinnor fick nu i stor utsträckning rätt till statstjänst; därmed 
förvisades även specialreglerna om gift kvinnas rättigheter till historien. 
Däremot etablerades nya gränslinjer. Grundprincipen om kvinnors rätt innehöll 
i propositionen sju undantag från rätten: 

1. vissa militär- och civilmilitära befattningar 
2. viss fångvård 
3. viss sinnessjukvård 
4. allmän ordning (polis) 
5. bevakningstjänster vid tullverket 
6. bevakningstjänster inom skogsstaten 
7. undervisning i gymnastik vid läroverk och seminarier för manliga elever. 
 

Riksdagsdebatten 
I debatten i FK 1923594 behandlades den lämpliga tidpunkten för 
rättighetsbeslut utifrån att löner och pensioner för kvinnorna ännu inte hade 
beslutats. Timingen blev en diskussionsfråga. Enligt regeringens talesman var 
det en fördel att ta principbeslutet först och de ekonomiska frågorna sedan. Av 
en annan talare framfördes att om man tog behörighetslagen först och lönerna 
sedan kunde det finnas risk att kvinnor skulle få en lägre lön än männen i de 
tjänster de nu fick tillträde till. Den stora stridsfrågan var dock om 
landsdomarförordnanden595 kunde ges till kvinnor. En motionär, hr Geijer, ville 
höja den gällande åldersgränsen 25 år för både män och kvinnor för sådana 
förordnanden. Han yttrade att 

”en ung mans uppfostran har … varit hårdare i allmänhet, han har 
dock, om jag så får uttrycka mig, mera slagits med livet än en ung kvinna. 
En ung kvinna är väl mera garderad och undanhållen från detta, och jag 
undrar, om icke hon snarare skulle brista i det lugn och den säkerhet, som 
man måste besitta och som ju är förutsättningen för detta värv. ” 

 
                                                 
591 Statsnyttan som argumentationsmetod har framhävts t.ex. av A-S Ohlander (1987), s. 19, 
och Blomqvist (1992), s. 328. Den senare menar att Ohlander misstolkar statsnyttoprincipen. 
592 Behörighetskommittéen (1920), ss. 194-5. 
593 Eftersom det var en grundlagsändring krävdes två riksdagsbeslut med val däremellan. 
594 RD 1923, prot. FK 35:2 ff 
595 dvs. domarförordnanden vid häradsrätt. 
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En annan talare, hr Hammarskjöld, modifierade försiktigtvis596 denna 
ståndpunkt på ett vid denna tid vanligt sätt, nämligen att det fanns åtskilliga 
kvinnor som uppfyllde kraven ”även för de högsta och svåraste uppgifter”. 
Men därifrån var steget långt till att medge en allmän kompetens. Olämplighet 
kunde bero på frånvaron av vissa manliga egenskaper, men också att 

”en kvinnas olämplighet för en viss befattning kan bero på närvaron av 
vissa kvinnliga egenskaper. Med andra ord, vad som är normalt för det 
ena könet är icke normalt för det andra.” 

 
Spontanitet pekades särskilt ut som en i detta sammanhang olämplig kvinnlig 
egenskap. 

I FK vann C G Ekmans reservation som innebar bifall till propositionen men 
att ikraftträdandet skulle anstå ”till dag som Konungen med Riksdagen 
bestämmer” och med tillägget om krav på utredning om särskilda villkor bör 
ställas på förordnande av ordförande i häradsrätt, alltså ännu ett exempel på 
Ekmans berömda förmåga att få ihop parlamentariska majoriteter. 

I AK hävdade hr af Ekenstam att den likvärdighet som propositionen 
förutsatte ”i alla fall ännu icke blivit bevisad”. FK biföll dock Ekmans 
reservation och efter ytterligare turer fattade 1925 års riksdag beslut om 
kvinnlig rätt till statstjänst i Ekmans formulering och med de ovan angivna 
undantagen. Kvinnors lika rätt som män till ordförandeskap i underrätt på 
landet beslöts 1933597. 

1925 utformades en kompromissartad likalöneprincip för kvinnor, 
innebärande att i tjänster där det fanns många kvinnor skulle den rådande 
lönen vara gällande också för män. Wigforss konstaterade i sina minnen, att 
kvinnorna blev besvikna. ”Det hade alltid tänkt sej att den lika lönen skulle 
vara den manliga”598. Vidare skulle den sista löneklassen i varje lönegrad 
förbehållas männen, ett privilegium som varade i 20 år. 

1949 års grundlagsändring 
1920-talets reformer, grundlagskomplettering och behörighetslagens avsaknad 
av könsneutral huvudregel om samma rätt för män och kvinnor, gav, 
tillsammans med de sju undantagen och den något ambivalenta lönelinjen, 
intrycket av en halvmesyr. Det tog mer än två decennier, inklusive ännu ett 
världskrig, för att förena de olika manliga, fackliga och andra intressen, både på 
konservativt och socialdemokratiskt håll, till en fullständig reform. Två hinder 
stod i vägen. Det ena var den ekonomiska krisen som ökade motståndet hos 
inflytelserika, manliga grupper i samhället mot att ge kvinnor lika rättigheter, 
den s.k. dubbeltjänstdebatten 1925-39599, den andra var det faktum att köns-

                                                 
596 1921 hade fem kvinnor kommit in i Riksdagen, Kerstin Hesselgren (första kammaren) och 
Elisabeth Tamm (andra kammaren) liberaler, Bertha Wellin (andra kammaren, lantmanna-
partiet) samt Agda Östlund och Nelly Thüring, båda socialdemokrater i andra kammaren. 
597 Widerberg (1980). 
598 Wigforss (1951), s. 229. Se även Bergman (2001), baserad bl.a. på Wieselgren (1969). 
599 Denna effekt märktes tydligt även i Frankrike; de möjligheter att få högre befattningar 
som fanns i början på 1930-talet inskränktes 1934 under ett par år framåt. Se Clark (2000), ss. 
180-1. 
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diskrimineringen var påbjuden i en grundlag, om än från 1809, vilket gjorde 
beslutsprocessen svår genom att den kom att handla både om principfrågan och 
om alla praktiska konsekvenser. 

Frågan kom upp igen i riksdagen med en proposition 1945 efter utredning av 
sakkunniga600. Undantagen i 1920-talets lag förklarades med att de ”varit 
betingade av då rådande förhållanden, bl.a. av det faktum att i det allmänna 
medvetandet kvinnan icke ansetts vara i stånd att med tillräcklig auktoritet 
uppehålla vissa tjänster”601. Nu menade de sakkunniga att undantagen borde 
tas bort, antingen beroende på att kvinnor trots laghinder gjort stora insatser på 
området, eller på att de avsedda tjänsterna ”väl i allmänhet icke i och för sig 
vore lämpade för kvinnor men att bestämmelserna dock kunde undvaras, 
eftersom dessa tjänster – oavsett om laghindret undanröjdes – icke komme att 
bliva eftersökta av kvinnor”. Utskottet kunde därför i huvudsak acceptera 
propositionens förslag, men var oenig med regeringen om det bästa formella 
sättet att hantera undantagen. 

Synen på kvinnors olämplighet hade utvecklats under de två decennierna: 
1925 gällde principiell lämplighet men samtidigt en omfattande olämplighet, 
1945 gällde istället både principiell602 och praktisk lämplighet och enbart 
marginell praktisk olämplighet. Stridsfrågorna handlade nu dels om var 
eventuella undantagsbeslut skulle läggas, hos Kungl. Maj:t eller hos 
myndigheterna, dels om i vilket dokument möjligheten till undantag skulle 
skrivas in. Arenan var inte längre öppet ideologisk utan administrativ och mer 
statsnyttobetonad. Propositionen ville lägga undantagsbesluten hos myndig-
heterna, medan utskottet föredrog Kungl. Maj:t, av misstro mot myndigheterna 
– myndigheternas retoriska och intressestyrda utsvävningar i remissvar om 
statsnyttan hade inte glömts av företrädarna för de kvinnliga rättigheterna, 
medan kommunikationsverkens, om än begränsade, pionjärroll redan 80 år 
tillbaka i tiden, kom i skymundan. 

Riksdagsdebatten 
Kungl. Maj:t skulle enligt utskottet vid behov ta ställning om en differentiering 
på kön var nödvändig, liksom också om tillträde till utbildningar, något som 
skulle framgå av en behörighetslag; sådana beslut skulle inte få fattas av 
myndigheter. 1945 liksom 1923 tog kamrarna först olika ställning. 

Statsrådet Bergquist meddelade i debatten603 att det fanns en del tjänster som 
bara passade för män och en del som bara passade för kvinnor, t.ex. 
gymnastiklärare för flickor, och att möjligheten till undantag skulle framgå av 
en särskild behörighetslag, som skulle stiftas i väntan på ändring av grundlagen 
(efter den andra läsningen). Han hade dock tagit intryck av 
kvinnoorganisationers protester och av deras argument att myndigheterna ofta 
stod för en konservativ lämplighetssyn, varför han nu inte hade någon 
anledning att motsätta sig att det var Kungl. Maj:t förbehållet att träffa 
avgörandet i dessa frågor. FK biföll utskottet som menade att förtjänst och 

                                                 
600 SOU 1944:24 
601 RD 1945 prot. Bih. 5:3, bet. nr 1. 
602 bortsett förstås från majoritetens syn på kvinnors principiella olämplighet som präst. 
603 RD 1945 prot FK 22:20 
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skicklighet ”anses äga den innebörd, att oberoende av de sökandes kön en fri 
prövning av deras skicklighet ska äga rum vid varje särskild tjänstetillsättning” 

604. För de tjänster som avsågs kräva kunglig fullmakt ”torde ej heller en sådan 
differentiering motsvaras av något praktiskt behov”, dvs. uppdelning på kön. 

Ebon Andersson, känd högerriksdagskvinna, antog att Kungl. Maj:t kunde 
antas vara ”litet mera vidsynt än dessa chefer, som sitta i ensamt och ´kungligt 
majestät´ i sitt verk, och bestämma ungefär hur som helst” men egentligen tog 
hon avstånd från varje formulering om undantag ”därför att dessa bli så lätt 
regler”605. AK biföll dock propositionen. 

Efter jämkning och gemensam omröstning uttalade riksdagen i en skrivelse, 
däremot inte i själva lagen, att Kungl. Maj:t kunde besluta om undantag606. 1949 
godkändes grundlagsändringen i den andra läsningen. Efter ytterligare ett 
decennium föll det sista stora formella undantaget när Svenska kyrkan tillät 
kvinnliga präster. 

8.4 Kommentar 

Anställningsformens effekt på arbetet 
Kvinnornas intåg i statsförvaltningen visar betydelsen av löne- och 
anställningsformen. Genom att de från 1860-talet och framåt anställdes som 
icke ordinarie, kunde kvinnorna, som dittills varit utestängda från statlig 
förvaltning, användas i ökande utsträckning. Detta var ekonomiskt gynnsamt 
för staten: en sysselsättningsreserv kunde komma till nytta, detta till en lägre 
kostnad än den manliga arbetskraften, och kvinnorna kunde bevisa sin 
kompetens och etablera sig som tjänstemän. Ett annat exempel på 
anställningsformens betydelse framgår av debatten på 1920-talet om kvinnors 
rätt till statstjänst. Särskilt spontanitet ansågs som en typiskt kvinnlig egenskap 
och ansågs av moståndarna som olämplig för ordinarie tjänsteinnehavare. 

Det formella hindret 
1809 års grundlagsformulering om ”svenska män” hade haft en stark och 
styrande effekt både på Kungl. Maj:t och myndigheternas tillsättningsprocess, 
förmodligen långt utanför de höga befattningar som paragrafen egentligen 
handlade om, nämligen kungliga fullmaktstjänster. Med detta menades normalt 
de högre förvaltningstjänsterna, men exakt vilka dessa var definierades inte i 
grundlagen. Mot slutet av 1800-talet drogs ofta gränsen vid vad som 
betecknades som ämbetsmän, dvs. sådana som var ordförande och ledamöter i 
kollegier och andra med ”lika värdighet” som dessa607. Men tillämpningen av § 
28 hade av tradition utsträckts till alla slags ordinarie befattningar, men bara 
delvis när det gällde underordnade befattningar. 

1809 års krav att vara man för att bli ämbetsman och dess betydelse ända 
fram till 1949 illustrerar en path dependence-effekt, dvs. ursprungligen en ganska 
oskyldig formulering i en författning, ”svenska män”, utan några tydliga 

                                                 
604 RD 1945 prot, Bih. 5:3, bet. 1. 
605 RD 1945 prot. AK 22:21 
606 RD 1945 prot. FK 26:31 
607 Fahlbeck (1944) ss. 216-218. 
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definitioner om tillämpningsområdet eller djupare avsikter men byggd på en 
tidsbestämd och självklar föreställning om manliga ämbetsmän, ett formellt 
stadgande som var unikt i jämförelse med våra grannländer (Finland 
undantaget) och andra stora länder. Den formella legitimeringen gav de 
manliga privilegierna något eller några decenniers livsuppehållande stöd. 

Om man inte haft en grundlagsformulering som hinder hade utvecklingen 
kunnat bli som i Frankrike och England (därmed inte sagt att motståndet mot 
kvinnliga höga byråkrater var mindre i dessa länder än i Sverige), där man inte 
först tvingade parlamentet ta högtidlig ställning till en ny grundlagstext utan 
på myndighetsnivå kunde börjat direkt med den mer pragmatiska fasen med 
kvinnliga tjänstemän där det var möjligt och kunde accepteras. 

De fria professionernas kvinnor 
Joan Scotts har delat in jämställdhet i fyra nivåer: symbolisk, normativ, 
institutionell och individuell608. I kraft av det rådande manssamhällets totala 
dominans över den offentliga tjänstens symboliska, normativa och 
institutionella uttrycksformer var det kanske ofrånkomligt att de manliga 
individerna ansågs mest lämpade att förvalta de kvalificerade offentliga 
tjänsterna. ”Staten var en man”, precis som Ohlanders boktitel609. 

Men ett par av de professioner som behandlas i denna skrift kännetecknas av 
att kvinnor var välkomna i deras krets långt tidigare än kvinnor fick full rätt till 
statstjänst. Det gäller framförallt jurister (advokater) och läkare. Man bör även 
nämna att den första kvinnliga professorn i Sverige, den ryska matematikern 
Sonja Kovalevsky, kunde få sin professorstjänst vid Stockholms högskola redan 
1884, eftersom högskolan vid denna tid var privat610. 

Skälet att kvinnor kunde bli advokater och läkare var att dessa yrken 
arbetade på en privat marknad. Sundhetskollegium ansåg redan 1867 att vissa 
delar av läkekonsten var lämpade för kvinnor och Kungl. Maj:t beslutade 1869 
att kvinnor skulle ha ”rätt att på eget ansvar i enskild praktik utöfva 
läkekonsten”611. Advokatsamfundet beslutade redan 1887 att sökande till 
medlemskap skulle vara ”svensk medborgare”, inte svensk man. Men först 
1918 ansökte en kvinna om att bli advokat612. När argumentationen mot 
kvinnors bristande lämplighet för professioner redovisas bör man alltså hålla i 
minnet att detta gällde offentlig tjänst, men inte privat. 

En aspekt på skillnaden mellan offentligt och privat är att männens motstånd 
i de statliga tjänsterna inte bara berodde på ovilja mot att se kvinnor i 
förvärvslivet, det ideologiska motståndet, utan även på att en kvinnlig lika 
rättighet innebar en minskning av den manliga rättigheten till statstjänst, om 
mängden tjänster var konstant. Motståndet syns även vara en kamp för den 
manliga rättigheten snarare än mot den kvinnliga. På marknaden låg ett sådant 
nollsummeantagande inte lika nära till hands, bl.a eftersom kvinnor till en 
början, i viss utsträckning, verkade ha haft könsspecifika marknadsnischer. 

                                                 
608 Nilsson (2003), s. 17, hänvisar till Scott (1988). 
609 Ohlander (2000). 
610 Nilsson: (2003), s. 329. 
611 Ibid. ss. 33 och 277. 
612 Lundgren (1987) ss. 65 och 67. 
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Sammandrag 
Det finns en omfattande forskning om kvinnors inträde i statstjänsten som jag 
utnyttjat utan att tillföra något nytt, utom möjligen Skolöverstyrelsens märkliga 
uttalande från 1920 och iakttagelsen att ett par av de fria professionerna gick 
före staten i jämställdhet. Jag vill också framhålla iakttagelsen att det manliga 
motståndet mot jämställdhet inte bara var en ideologisk och känslomässig 
kamp mot kvinnor i förvaltning och universitet utan också en kamp för 
bibhållandet av manliga rättigheter – här rådde ett nollsummespel: den 
ordinarie tjänst som en kvinna tillträdde utplånade en mans möjlighet att få 
samma tjänst Litteraturen säger ganska lite om 1949 års riksdagsbeslut utan 
uppehåller sig mest vid 1925 års behörighetslag, som dock i hög grad präglas av 
de många undantagen. 

Riksdagens makt var dock begränsad – den kunde inte anställa någon utan 
bara ta bort formella hinder mot anställning av kvinnor och försöka motverka 
diskriminering. De formella hindren avskaffades fullständigt först 1949 och 
1958 (kyrkan). De reella anställningsbesluten fattades av regeringen och 
myndigheterna, i huvudsak de senare, och vad som hände där återkommer jag 
till. Man bör därför utgå från att det är de konkreta förutsättningarna och 
värderingarna i samhälle och förvaltning som framförallt förklarar hur 
jämställdheten tillämpades i praktisk rekrytering, såsom de t.ex. beskrivits av 
Stanfors613 och Svensson614. 

                                                 
613 Stanfors (2007). 
614 Svensson (2004), ss. 224-5. 
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9 Indelt lön 

9.1 De ordinarie hade sinsemellan olika intressen 

Tidigare kapitel har i huvudsak handlat om huvudfåran i löne- och 
pensionsförmåner, nämligen centralbyråkraternas villkor. Det är nu hög tid att 
ta itu med de ännu speciellare förhållanden som rådde för den grupp som jag 
betecknar som professionell. Det visar sig att de i början på 1800-talet i stor 
utsträckning lyfte indelt lön, dvs. lön in natura. 

Vid 1823 års riksdag rådde strid om inriktningen av den ekonomiska 
politiken där skillnaden mellan jordägar- och penninglöntagarintressena 
aktualiserades. De som hade jordintressen var inte bara jordägare utan också 
statstjänstemän med indelt lön615. Till denna grupp hörde höga militärer 
(generalsnivå) som hade översteboställen, officerare vid indelta regementen, 
vissa landshövdingar, landsstaten, lantmäteri- och jägeristaterna, lagmän, 
häradshövdingar, präster, dvs i stor utsträckning professionella kategorier – här 
nämns inte professorerna som vid denna tid i stort sett stod utanför det centralt 
styrda lönesystemet. De centrala tjänstemännen liksom hovrätternas personal 
och hovet var i huvudsak penninglöntagande. 

Hur statstjänstemännens intressen, beroende på deras löneform, direkt 
påverkade politiken visades vid riksdagen 1823. Rikets ständer616 hade att ta 
ställning till om ekonomin skulle stimuleras genom ökad tillgång till kapital 
eller om penningvärdet skulle stabiliseras med högre räntor. De ofta skuldsatta 
jordägarna föredrog expansion och ökad tillgång till kapital (som kunde leda 
till inflation, dvs. låga räntor och fallande penningvärde) medan ämbetsmän 
med pennninglön dvs. centralbyråkrater och hovmän, föredrog ett stabilt eller 
stigande penningvärde och högre räntor. Björklund sammanfattar: 

”1823 hördes inga generella klagomål över de penningavlönades 
villkor. Detta år gäller missnöjet istället de indelta löntagarna, som hade 
varit uteslutna från de av riksdagen beslutade löneförhöjningarna under 
1810-talet. Sambandet mellan de indelta löntagarnas försämrade läge och 
den tryckta jordbrukskonjunkturen var alltför uppenbart för att inte 
uppmärksammas617. ” 

 
Ofta bestod indelningen i boställen vars kostnader och intäkter i princip var 
innehavarens ansvar. Det är dock svårt, enligt Björklund, att se sambandet 
mellan in-natura-lön och röstbeteende i detalj eftersom detta berodde på exakt i 
vilka varor löntagaren hade sin lön och prisutvecklingen i respektive län. Det 
var inte bara de indelt avlönade som var beroende av spannmålspriset618 och 
påverkades av jordbrukskrisen utan även den stora grupp penninglöntagare 
som, vilket nämnts ovan, fick hälften av sin lön omräknade i spannmål under 
några år från 1816, dvs. spannmål under lönen. Spannmålspriset hade sjunkit 

                                                 
615 Björklund (1964).  
616 Rikets ständer, RSt, var en beteckning på Riksdagen, RD, fram till 1865. 
617 Björklund (1964). 
618 Det officiella spannmålspriset fastställdes årligen i länen och nationellt, s.k. markegångs-
pris. 
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23 procent mellan 1819 och 1823, vilket drabbade tjänstemän med 
spannmålsberoende lön, militärer och civila619. Spannmål under lönen 
komplicerade frågan eftersom även de penninglöntagande i någon mån kunde 
påverkas av fallande priser och därmed få intressegemenskap med jordägarna 
vid riksdagen. De kontantavlönade ämbets- och hovmännen, utan tillräckligt 
starka intressen av högre spannmålspriser, hade dock majoritet 1823 och de 
drev därför igenom restriktiva konjunkturåtgärder till nackdel för 
jordintressena. 

De indelta lönernas framtid var intimt sammanflätade med vad som skulle 
hända med det traditionella skattesystemet. 

9.2 Det gamla skattesystemet och dess förändring 

Enligt det feodala synsättet ägde kungen all jord, varför Gustav Vasa hade 
kallat skatten på jord för ränta. Begreppet ränta i denna betydelse levde sedan 
kvar ända fram till och med 1800-talet och inkluderas i begreppet grundskatter i 
slutet på seklet620. Vid 1880-talets början beräknades att 25 procent av 
grundskatterna fortfarande gick till försvarsändamål621, medan den stora delen 
gick direkt till den allmänna statskassan. 

Indelningsverket, en metod att finansiera krigsmakten men också civila 
tjänstemän, hade införts i huvudsak av Karl XI på 1680-talet. En del av räntan, 
skatten på jord, fick en särskild destination, indelning, vilket innebar att bonden 
räntegivaren, betalade direkt till löner till tjänstemän, officerare i krigsmakten, 
prästerskap622 och civila tjänstemän, framförallt inom landsstaten. Deras löner 
betecknades som ”indelta” och mottagarna som ”indelningshavare”. Den del av 
räntan som inte indelades kallades ”behållen”, dvs. den gick in till den 
allmänna statskassan. Både den indelta och behållna skatten kunde på 1800-
talet betalas antingen in natura, i form av varor, eller kontant. 

 
Ett exempel: I ett pensionsärende från 1820623 visas sammansättningen 

av en västmanländsk kronolänsman Lundgrens lön, som ansökte om 
pension vid 72 års ålder. Han fick enligt en ny regel (från 1818) behålla 
sin indelta lön som pension på indragningsstaten. Pensionen beskrivs i en 

                                                 
619 Militärerna hade fått priset 6 rdr per tunna (hälften av lönen räknades om i tunnor), vilket 
gjorde att färre tunnor ingick i lönen än de civila som istället fått 4 riksdaler per tunna. De 
militära drabbades därför inte lika hårt som de civila vid omräkningen. Spannmål under lö-
nen har beskrivits i tidigare kapitel. 
Från 1885 sammanfördes ränta och kronotionde till begreppet ”grundskatt” (se Lagerroth 
(1927), s. 96), inkluderande även bl.a. den s.k. mantalsräntan, som även innehöll andra avgif-
ter som relaterades till marken och fördes in i jordeböckerna, dvs. fastighetsregistret. 
(Löwnertz (1983)). 
621 Gårestad (1987). 
622 Jag följer här Lagerroth (1927) som breddar indelningsverket genom beteckningen indel-
ningsväsendet och då också inkluderar de indelta prästlönerna, som har ett äldre ursprung 
än Karl XI:s indelningsverk. 
Ang. pension till kronolänsman Lundgren, 2 maj 1820. Statskontorets skrivelser till Kungl. 
Maj:t, Riksarkivet. 
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lång förteckning med 55 poster från fem olika räntegivare, inkluderande 
bl.a. spannmål, hö, ”ökedagswerken” och ”drängedagswerken”. 

 
 
Med dåtidens dåliga kommunikationer, före järnväg och telegraf, var det 
bekvämt att låta tjänstemännen få sin lön direkt på platsen, av befolkningen. 
Högre tjänstemän i centralförvaltningen i Stockholm och i hovrätterna runtom i 
landet hade i huvudsak fast penninglön, finansierad med de skatter som inte 
var indelta. 

Grundskatterna var en en del av statens s.k. ordinarie inkomster, därför att 
de ansågs vara ständiga och låg under Kungl. Maj:ts kontroll, dvs. riksdagen 
fick inte själv ändra dessa. När de ordinarie inkomsterna inte räckte till kunde 
dock riksdagen bevilja nya skatter, s.k. bevillning. En del av de indelta lönernas 
poäng var att de bestämdes av Kungl. Maj:t, medan penninglönerna låg under 
riksdagen. 

Men tjänstemännen hade även andra lokala inkomstkällor. Ett stort antal 
tjänstemän på alla nivåer, i alla typer av förvaltning, hade laglig rätt till 
expeditionslösen, s.k. sportler, för tjänster eller myndighetsutövning gentemot 
befolkningen, t.ex. expediering av beslut och avskrifter. En annan lokal 
inkomstkälla var vissa tjänstemäns boställen, dvs. bostad med jordbruk. Alla 
dessa tre inkomstkällor, indelt lön, expeditionslösen och boställen, kan 
sammanfattas under rubriken ”lokal betalning” och förbehölls innehavare av 
ordinarie tjänster, som var garanterade anställningstrygghet på livstid. Jag 
återkommer senare till sportlerna eftersom de inte ingår i indelningsverket. 

Vidare fanns cirka 4 800 kronohemman624, statligt ägda hemman som var 
inkomstkällor för tjänstemän, bl.a. i landsstaten625, antingen som tjänstebostäder 
eller utarrenderade.626 Jag har inte studerat boställena närmare. 

Det värdefulla i de indelta lönerna, sett från tjänstemännens sida, var 
betalningen in natura och att den inte var fixerad utan anpassade sig till 
spannmålens prisutveckling. En naturalön i en indelningshavares hand 
möjliggjorde normalt att han kunde göra sig egen vinst på betalningen627. Den 
indelta lönen innebar därför ett visst ekonomiskt oberoende för de lokala 
tjänstemännen gentemot arbetsgivaren staten628. 

1810 var Kungl. Maj:ts och riksdagens delar ungefär lika stora, vardera med 
strax mindre än hälften av statens skatteinkomster. Återstoden var inkomster 
som bestämdes gemensamt av Kungl. Maj:t och riksdag. Grundskatternas andel 
av statsinkomsten utgjorde då cirka 25-30 procent629. Grundskatterna och andra 

                                                 
624 Jordbruk ägda av staten. 
625 Mankell (1873), s. 9. 
626 Jag har inte gjort någon särskild studie av boställena som en del av tjänstemannens lön, 
men vill nämna en iakttagelse av Torsten Nothin (1966, s. 78), nämligen att tjänstemän med 
boställen ofta tillämpade s.k. hälftenbruk innebärande att inkomster och kostnader delades 
på hälften mellan innehavaren (tjänstemannen) och brukaren. Denne ställde upp med ar-
betskraften medan  tjänstemannen tillhandahöll marken. 
627 Dahlgren (1982), ss. 443, 451. 
628 Frohnert (1993), s. 284. 
629 Landgren (1890), s. 14. 
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skatter från jordägare ökade endast obetydligt under 1800-talet trots att 
jordbrukets produktivitet ökade mera630. 1904 hade grundskatternas andel 
minskats till 0 procent, och därmed hade Kungl. Maj:ts egen skattekälla sinat. 
Maktförhållandena hade förändrats väsentligt sedan 1809631. 

Statens inkomstkällor framgår av nedanstående tabell. 
 

Tabell. Svenska statens intäkter under tre sekler, procentuell fördelning mellan 
skatteslag 
Skatteslag 1770 1870 1970/71 
Grundskatter 26,6   15,4 - 
Inkomstskatt 25,0     5,7 43,0 
Personskatt   9,0     1,5 - 
Varuskatter och tullar 11,4   57,8 45,4 
Affärsverken m.m.632   3,7   18,9   1,3 
Diverse 24,2     1,1 10,1 
Summa 99,9 100,4 99,8 
Källa: Tarschys (1978) sid. 53. 

 
Man ser i tabellen hur grundskatternas andel sjönk alltsedan 1700-talet, medan 
varuskatterna (indirekta skatter) både på 1800- och 1900-talen blivit högre än på 
1700-talet. Affärsverken gav stora intäkter under 1800-talets senare del. 
Tabellen får en att fundera över hur effektiva grundskatterna var som 
skattekälla – de krävde mycket administration och transporter på lokal nivå och 
utgjorde ändå en ganska liten andel av statens totalinkomster. 

Mycket av 1800-talets politiska energi ägnades åt att inte bara minska grund-
skatternas andel av inkomsterna, utan också att omvandla grundskatternas in 
natura-betalningar till pengar. Tidiga tecken på en sådan utveckling var ett 
beslut år 1815 om att omvandla vissa dagsverken i pengar och statens 
avveckling år 1830633 av sin egen spannmålsmagasinerings- och bageri-
inrättning. Redan omkring 1830 fortsatte Statskontoret, med stöd av Kungl. 
Maj:t, den långa marschen att verka för att lösgöra de indelta lönerna från 
skattesystemet, genom att ge penninglön till vissa yrkesgrupper, t.ex. under-
officerarna, som den första militära kategorin. 

In-natura-betalningarna behandlades grundligt av en stor utredning som 
tillsattes under 1840-talet och resulterade i en kunglig kungörelse 1855634 
”angående de uti ordinarie räntan ingående persedlars omsättning och 
förenkling”. Problemets omfattning framgår av kungörelsens tabellbilaga där 
394 slag av naturaprodukter anges, inklusive flera slag av dagsverken, med 

                                                 
630 Dahlgren (2009).  
631 Dahlgren-Stadin (1990), s. 80. 
632 Från affärsverk m.m. 
633 Kungl. Maj:ts nådiga förordning … angående räntedagswerken ufordrande in natura. 20 
september 1815.  Gårestad (1982). sid. 521. 
634 11 maj 1855 
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omräkning till pengar.635 Nu rensades många in natura-poster bort och 
möjligheten att betala i pengar ökades. Förenklingen var att småpersedlarna, 
dvs. de mindre vanliga produkterna i skatteleveranserna, sorterades bort ur 
beskattningen och i stället betalades kontant eller i form av vanligare 
produkter. Omvandlingen skulle ske efter ett medelpris utifrån de senaste 10 
eller 20 årens officiella marknadspriser, de s.k. markegångspriserna. Det privata 
intresset att uppbära in natura-leveranser som löner minskade därmed, 
eftersom möjligheterna att skaffa sig vinster på uppbörden som mellanhand 
minskat. Men det kunde fortfarande vara intressant att få indelt lön eftersom 
persedlarna och översättningen till pengar i viss mån följde prisutvecklingen. 

En bredare övergång till pengar av statens skatter skedde 1869 då 
grundskatterna i princip omvandlades till fixa penningbelopp och dessutom 
sänktes något, cirka 8 procent636. Den politiska konjunkturen blev först 1973 
mogen att börja avskaffa indelningsverket, då riksdagen fattade ett 
principbeslut i en stor kompromiss , även om genomförandet kom dock att 
dröja åtskilliga år. Tjänstemännens löner hade då redan förts ut ur 
indelningsverket i sådan omfattning att de indelta lönerna desarmerats som ett 
indelningspolitiskt problem men fortsatte någon tid att kräva viss omsorg – jag 
har t.ex. hittat åtminstone fem konseljärenden om indelt lön till skolor under 
perioden 1873-77. 

Först på 1880-talet började skattesystemet ändras väsentligt. De in-natura-
inslag som fanns kvar som rättigheter för vissa indelningshavare, som tidigare 
undantagits, försvann först framemot 1890. Prästerskapets in-natura-inkomster 
försvann först efter 1910. 

9.3 Kommentar 

Olika former av betalning 
Språkbruket för ersättningar in natura kan vara förvillande. För enkelhetens 

skull kan man urskilja tre huvudformer av betalning: 

                                                 
635 1855 års förordning innehåller en länsvis genomgång av vad som skulle betraktas som lä-
nets huvudräntor. I ungefär hälften av länen var huvudräntorna spannmål och smör, tre av 
bergslagslänen hade även med tackjärn, några län hade kött bland huvudräntorna osv; för 
smålandslänen anges exempelvis att ved, hö och halm skall omvandlas till ½ spannmål, ¼ 
fläsk och ¼ kött. Med tanke på utgångslägets detaljrikedom måste detta ha varit en av de 
mest omfattande rationaliserings- och förenklingsåtgärder som någonsin i ett slag vidtagits i 
svensk statsförvaltning. 
636 P Hultqvist (1955), ss. 12, 29. Observera att prästernas löner inte inkluderades i detta be-
slut. Se prop. 1869:20, RD prot 1869 Bih. Saml. 4, bet. 68, förordn. 1869:43 
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Diagram. Betalningsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indelt lön betalades antingen in natura eller efter inlösen i pengar, efter 
markegångstaxan (med officiella priser på respektive produkter, de s.k. 
persedlarna), dvs rutorna 1 eller 2 ovan. Det framgår inte alltid av officiell text 
när det ena eller andra betalningssättet valts. Ibland är saken helt klar, 
nämligen då det blir diskussion om transporten av in natura-produkter, ruta 1. 
Ibland nämns fasta belopp vilket kan avse betalning i viss mängd persedlar, 
t.ex. x tunnor spannmål, ruta 1. Ibland står det in natura när man avsåg in 
natura inlöst i pengar, ruta 2. Ett fast penningbelopp, ruta 3, kan härröra från ett 
anslag i budgeten eller från ett särskilt regeringsbeslut. 
 

Exempel på effekter: Till detta ska läggas att den skatt som lönerna baserades 
på kunde vara av olika typer: 

Typ 1: Viss andel av skattebetalarens produktion (ungefär som dagens 
företagsvinstskatt) 

Typ 2: En fast summa i produkter, t.ex. en viss mängd spannmål 
Typ 3: En fast summa i pengar. 

Prästernas tionden tillhörde typ 1. I takt med att jordbrukens skördar ökade, 
vilket ofta var fallet under 1800-talets andra hälft på grund av jordrukets 
rationalisering, så ökade tiondets värde, vilket då gjorde tiondet till en mycket 
attraktiv inkomstform för prästerskapet men sämre för bönderna eftersom 
tiondet räknades på bruttoproduktionen, inte på vinsten. Bonden kunde alltså 
drabbas av förluster men var ändå tvungen att betala. De övriga indelta 
lönerna var av typ 2, vilket var gynnsamt för tjänstemannen när t.ex. 
spannmålspriserna var högt. När skördarna var stora ökade skördens mängd 
och därmed prästernas tionden medan övriga indelta löner sjönk, eftersom 
priset sjönk. En fast summa i pengar, typ 3, var gynnsamt för tjänstemannen 
när spannmålspriser (och andra priser) sjönk, dvs. när skördarna var goda. 
Typ 1 och 3 pekade därför åt samma håll, medan 2:an var avvikande. Det var 
därför inte alltid fördelaktigt att omvandla tionden (typ 1) till fasta belopp i 
produkter (typ 2), eller indelt lön av typ 2 till fasta penningbelopp (typ 3). 

 
 

2. In natura 
inlöst i pengar 

3. Fast 
penningbelopp 

1. In natura 

                 Indelt lön (värdesäkrad) 

                        Kontant betalning 
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Varför avskaffades indelningsverket? 
Bakgrunden till avskaffandet av indelningsverk och grundskatter637 diskuteras i 
litteraturen638. Bönderna ansåg jordbruket orättvist behandlat som den tyngst 
skattebelastade näringsgrenen i den svenska ekonomin. Ideologiska argument 
för rättvisare skatter framfördes av bönder och arbetare – beskattningen hade 
under 1800-talet missgynnat låginkomsttagare, särskilt under perioden 1860-
1910 då skatter på konsumtion (brännvin, tullar) utgjorde en stor andel av 
skatteinkomsterna. Även kommunalt låg de mest kostnadskrävande utgifterna 
till största delen på jordbruket: skjutsningsbesvär, väghållning, avlöning till 
präster och kyrkobetjäning, skyldigheter att hålla tingshus, kyrka, fattigstuga 
och folkskolebyggnad639. Avvecklingen av indelningsverket innebar att staten 
fick välja andra skattekällor, t.ex. andelar av inkomster och bolagsvinster. 

Ett annat skäl var behovet av nya inkomstkällor när statens penningbehov 
ökade kring sekelskiftet 1900. Andelen indirekta skatter ökade från 57 procent 
på 1860-talet till cirka 80 procent vid 1890-talets slut, ett symptom på statens 
defensiva roll när det gällde inkomstfördelning, med nästan dolda skatter som 
förstärkte de rådande inkomstskillnaderna640. 

In natura-löner uppfattades alltmer som otidsenliga, medan de kunde vara 
praktiska i ett äldre samhälle med dåliga transporter och lite penngar; en 
modern tjänsteman, däremot, skulle inte hålla på med handel med spannmål 
och hö för att få ut sin lön eller driva in skatt. Statskontorets tjänstemän klagade 
redan 1815 på att de var skyldiga att leverera hö in natura till hovstallet: 
”…detta ifrån dess embetsmannabefattning helt skiljaktiga ämne” för vilket 
kontoret fick anlita främmande och lejda personer och ”vidtaga sådana 
anstalter och försiktighetsmått, som synts nödiga,…”641. 

Den stora avvecklingen 1885-1904 påverkade inte det statliga lönesystemet, 
eftersom detta redan tidigare i stort lösgjorts från indelningsverket. 1902 
infördes progressiv inkomstskatt och obligatorisk självdeklaration. 1928 
avskaffades den sista resten av den gamla bevillningen och en kommunal skatt 
av dagens typ infördes. 

Weber kontra professionell autonomi 
Weber betraktade avlöning in natura som skadlig i en ideal byråkrati. Detta 
bekräftas av många av de ärenden jag gått igenom (se Bilaga 3). Förhandlandet 
kring och genomförandet av en in- natura-betalning knöt räntetagaren till 
räntegivaren och tenderade att skapa motsättningar. Detta försvårade den 
maskinmässighet och opersonlighet som enligt Weber karakteriserar en modern 
byråkrati. 

Nedan följer först närmare beskrivningar av officerare och präster som två av 
de professioner som var mest beroende av indelningsverket. Officerarnas 

                                                 
637 De båda systemen var i stort oberoende av varandra, utom däri att de båda belastade 
bönderna och deras mark (och även vissa andra företags mark, bruk och kvarnar m.fl.). För 
enkelhetens skull kallar jag dem båda för ”grundskatter”. 
638 Se S Dahlgren-K Stadin (1990). 
639 Hultqvist (1954), s. 12. 
640 Dahlgren-Stadin 1990), s. 86. 
641 RSt prot. 1815 Bih. 3,Statsutskottet, sid. 618-621, Statskontorets berättelse sid. 1326-28. 
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lönesystem distanserades tidigt från indelningsverket och officerarna därmed 
blev mer weberianska byråkrater. Prästerna däremot kvarstannade däremot 
under hela 1800-talet i stor utsträckning inom in-natura-hushållningen som 
självständiga ekonomiska aktörer inom ramen för sin tjänst. Läroverkslärarnas 
lön kom till en början från tre olika håll: vanliga penninganslag, 
indelningsverket och direkt från elevernas föräldrar. 



 

149 
 

10 Officerare 

A. Ordinarie 

Under 1700-talet såg man på militäryrket som en adlig deltidssysselsättning642, 
närmast en hobby, en syn som förmodligen levde kvar även in i 1800-talets 
början. 

Boställena var en väl så viktigt löneform som lönen i övrigt. De drogs in 1833 
utom för vissa högre officerare samt regements- och mönsterskrivare643. Det 
kunde inträffa att en officer avstod från befordran för att behålla bostället. 
Boställena skapade lönespridning, dvs. lönerna var inte systematiskt kopplade 
till tjänsteställningen. Efter 1833 arrenderades boställena ut och kompletterades 
med intäkter från kronohemman (kronotionden) inom indelningsverket. 
Underofficerare fick kontantlön redan på 1830-talet644. 

Först måste ackorden nämnas, vars effekter var märkbara under stora delar 
av 1800-talet. 

10.1 Ackord 
 
Ackord betyder i detta avsnitt köp och försäljning av ordinarie tjänster. 
 

Ackorden, dvs. köp och försäljning av tjänster var ett förmodligen uråldrigt 
marknadsinslag i den statliga tjänstehanteringen, en logisk följd av att betrakta 
en ordinarie tjänst som en rättighet med ett ekonomiskt värde som i sin tur ger 
upphov till en marknad. Tjänsteförsäljning utgjorde en ofta välbehövlig 
kassaförstärkning inför tjänstemannens pensionering, ett behov för många 
tjänstemän med låga pensioner. 

Det militära ackordsystemet, som under 1800-talets första decennier 
fortfarande var lagligt, kan beskrivas på följande sätt. För att få sin första tjänst 
inom krigsmakten måste en officer betala hela ackordsbeloppet. Hade han 
däremot redan en avlönad tjänst som han nu avgick ifrån, betalade hans 
efterträdare en ackordssumma till honom för att få den lediga tjänsten. 
Ackordsbeloppen ökade med högre tjänst. Den som var inne i karriären 
drabbades därför bara av en utgift som motsvarade mellanskillnaden till den 
nya tjänsten. Huvuddelen av ackordet fick han alltså själv i ersättning från 
efterträdaren vilket nu kom väl till pass vid köp av den nya tjänsten. Ackords-
systemet kunde ses som en sparform, eftersom tjänstemannen själv fick ett 
ackordbelopp när han tog avsked. Staten biträdde på olika sätt både vid 
systemets normala drift och vid dess avveckling – det sista var en nyckelfråga 
eftersom man inte kunde begära att en som redan betalt en stor summa pengar i 
ett slag skulle avstå från att få åtminstone något tillbaka, påminnande om vad 
som händer vid kedjebrev. Vad staten bidrog med, förutom en officiell 

                                                 
642 Abrahamsson (2005), s. 11.  
643 Regementsskrivarna var ansvariga för bl.a. löneadministrationen vid regementena, inklu-
sive insamlingen av de indelta lönerna. Mönsterskrivaren hade en lägre befattning för rullfö-
ring och kassatjänst. Se Gäfvert – Söderberg (1982). 
644 Lagerroth (1927), s. 31. 
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ackordtarifflista, var ett lån till den som tillträdde en tjänst och som tvingades 
avstå från ackordinkomsten från sin förra tjänst, ett lån som fick betalas med 
eventuell lönekompensation och amorteringar under lång tid. När han sedan 
avgick fick han givetvis inte sälja sin tjänst. 

Från 1800-talets början bekämpades och förbjöds ackorden som en för staten 
skadlig företeelse. Militära ackord, och i sammanhang därmed 
landshövdingeackorden (många landshövdingar var f.d. militärer), 
accepterades länge som ett visserligen olyckligt men dock ofrånkomligt faktum 
och avvecklades successivt från 1830- och 40-talen. Ackordsersättningarna till 
militärer och landshövdingar bereddes av Statskontoret och beslutades av 
Kungl. Maj:t. Fram till 1840-talet utdelade Kungl. Maj:t ersättningar för tidigare 
betalade ackord till personer som avgick ur tjänsten och inte kunde få ackord 
från någon efterträdare. Fram till 1870-talets lönereglering var flertalet 
officerare skyldiga att betala årliga ackordsräntor som amortering av det lån 
som de fick 1833 då de då tjänstgörande officerarnas ackordsfordringar inlöstes 
av staten645. Dessa ackordsräntor var desamma för alla tjänster i samma grad 
vid samma regemente. De varierade dock mellan regementena. Vissa officerare 
betalade ingenting. Vid 1875 års reglering upphörde allt detta och staten 
övertog ackordskyldigheten. 

10.2 Indelt lön 
Till en början var indelt lön en vanlig inkomstform för officerare. De följande 
ärendena bygger, vad gäller åren, på alla överklagningar till Kammarkollegiet 
om beslut om indelt lön under åren 1810, 1830 och 1850 samt 20 procent av alla 
ärenden under åren 1870, 1890 och 1910; se Bilaga 3 för närmare information. 

Dagsverken 
Under den nya regimens första år, efter 1809, var indelningsverkets dagsverken 
en källa till stridigheter. 

 
Innehavaren av majorsbostället Svabesholms kungsgård (Kristianstads län) 

klagade över brister i dagsverkens utförande, 1810646. Dagsverket skulle bestå i 
att slå, räfsa ihop och föra in boställets hö. Det bärgades enligt 
indelningshavaren med 

”största rafs, ej en gång af arbetsfört folk, enligt författningarna, utan af 
mindre pojkar och flickor på skullarna emottagit, och lagdt framme, 
närmast intagningsstället, så at längre in på skullen … intet kunde 
åtkommas med mindre det framme blefve undanskuffat. Ehuru 
höinförseln på detta sätt skjett af bönderna de förra åren, har jag därå ej 
gjort åklagan, då de vid påkallan återkommit å samma räkning …tills 

                                                 
645 Referat från Hultqvist (1954), ss. 81-83. 
646 30 januari 1810, ärende 2468, 1809. Årshandlingar 1810, Kristianstads län , 2:a provinskon-
toret, Kammarkollegium, Riksarkivet. 



 

151 
 

hoslidna sommar då ej de öfriga arbetsbönderna utan endast klagandena, 
denna åtgärd förnekat647…” 

 
Enligt indelningshavaren hade bönderna vidare i sin skrivelse med ”willig 
förtegenhet” avstått från att informera om ”at alltid flera, af gårdsens folk och 
dagswärken deltagit uti nämnda arbete så at bönderna på intet sätt för när 
skjett”. 

I ett annat liknande ärende klagade indelningshavaren på brister i 
dagsverkens utförande vid överstesätet Bäckaskog, Kristianstads län 
bestående av ofullständig logrensning, 1810648. Landshövdingen649 hade fattat 
beslut i enlighet med indelningshavarens önskan innebärande att bönderna 
ålagts ”att rensa logen för gammal halm, för att deruti enligt 1688 års arbets-
contract kunna inbärga och inlägga den vid Kungsgården fallande 
sädesgröda”. Indelningshavaren bestred ”högtideligen, att genom en sådan 
logerensning arbetscontractets innehåll öfwerskridits, som att besväranderne 
under min trettio åriga befattningstid någonsin derutöfver blifvit belastade.” 
Besvären kom, enligt indelningshavaren, ”huvudsakligen deraf, att jag icke vill 
tillstädja arbetsbönderna, låta deras kreatur uptrampa Kungsgårdens ängar 
och förtära betet, utan har avböjt ett sådant tillförene öfligt sjelfsvåld.” 
Arbetsbönderna hade friköpt sina gårdar vilket hade lett ”till fördel för dem 
sjelfe men als icke för Kronan eller indelningshafvaren af överstesätet 
Beckaskog, hvilken måste nöja sig med ganska måtteligt arbete av 
besvärandene…”. 

Villkoren innebar tydligen att bönderna fick dra arbetsinsatserna från den 
ränta de var pliktiga att betala. Kammarkollegiets utslag blev att befria 
bönderna från plikten att rensa bort gammalt hö eftersom detta inte ingick i 
kontraktet 1688. Detta var en ändring av KBHdes utslag. Det finns ytterligare 
ett par dagsverksärenden från 1810 i Kristianstads län med liknande innehåll 
(se bilaga 3). Ärendena kan vara symptom på den spända stämning som rådde 
i sydligaste Sverige vid denna tid. 

 
 

Bland 1830 års ärenden saknas klagomål från militära indelningshavare på 
brister i dagsverken; den frågan har nu förts från dagordningen. Vad som har 
skett under mellantiden är bl.a. en ändring 1815 av räntedagsverkens utförande 
in natura650. I dess paragraf 8 stadgades att räntedagsverken 

                                                 
647 Stavningen i detta och följande citat är bibehållen, med den skillnad att jag för läsbarhet-
ens skull följt modern stavning vad gäller stor eller liten bokstav och sammanskrivning av 
särskrivna ord.  
648 7 november 1810. Ärende 2385, 1810 (?). Årshandlingar 1810, Kristianstads län, 2:a pro-
vinskontoret, Kammarkollegium, Riksarkivet. 
649 Kallas även KBhde, Konungens Befallningshavande. 
650 Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående åtskilliga ändringar och jemkningar hwad för-
fattningarna nu innehålla rörande markegångsersättningen i riket samt tionde- och afrads-
spannemålens ugörande såsom ock angående räntedagswerkens utfordrande in natura. 
Gifwen Haga slott den 20 september 1815. 
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”icke må kunna fordras in natura utgjorda från andra räntegifware, än 
dem, som bo inom en mil nära det boställe eller hemman dit deras 
räntedagswerken enligt författningarne äro anslagne, och skola således 
längre bort boende räntegifware wara icke allenast berättigade, utan 
äfwen skyldige, att samma dagswerken efter markegångspriset lösa, men 
åter651 dagswerken af de inom en mil boende räntegifware, få göras eller 
fordras in natura, eftersom wederbörande derom öfwerenskomma,... ” 

 
Dagsverken skulle nu lösas i pengar om bonden befann sig på mer än en mils 
avstånd från indelningshavaren. Vidare talades om att en förhandlingslösning 
skulle eftersträvas på kortare avstånd, varvid prisnivån inte lades fast utan fick 
avgöras genom (lokal) förhandling. Därmed kunde tydligen de värsta 
konflikterna undanröjas. 

 
Spannmålsleverans och forsellön i den militära sektorn 

 
Forsellön var ett tillägg utöver markegångspriset infördes 1803. Räntegivarna 

var tvungna att leverera in natura om räntetagaren önskade det, men om 
räntetagaren föredrog kontantbetalning, skulle räntegivaren därmed inte 
komma lindrigare undan utan fick betala också för den transport som han i 
detta fall slapp utföra. 

 
 

Den stora volymen av betalningar till indelta militära löner torde ha skett i form 
av spannmål. Forsellönen kan vara svår att förstå för oss: spannmålen ökade ju 
inte i värde för räntetagaren för att den transporterats. Men från de räntegivares 
sida, som var belägna på stora avstånd från indelningshavaren, innebar en 
spannmålstransport en stor kostnad som de skulle ha sluppit vid kontant-
betalning, om inte forsellönen hade införts. Bördan var mindre för de mer 
närbelägna. Forsellönen medförde någon grad av utjämning mellan olika 
kategorier av räntegivare, men den här typen av konstruktioner måste ändå ha 
upplevts som provocerande för bondeståndet. 

 
Två exempel på spannmålsleveranser 
Det pågående finska kriget krävde andra skjutsningstjänster vilket 

försvårade för räntegivarna att transportera lönespannmål in natura. Kungl. 
Maj:t, på Gustav IV Adolfs tid, hade därför beslutat att betalningen skulle ske 
kontant, varefter räntegivarna av landshövdingen befriades från att också betala 
forsellön. 

Indelningshavarna, militärerna, protesterade mot räntegivarnas befrielse från 
forsellön, eftersom de i så fall måste betala tillbaka ersättningar som de redan 
fått, 1810652. Att landshövdingen tilläts befria från den stadgade forsellönen, 
efter redan genomförda betalningar, är redan i sig ett tecken på det desperata 

                                                 
651 däremot. 
652 29 januari 1810, 5 mars 1811,1809:1341. Årshandlingar 1810, volym 4, 1:a provinskontoret, 
Kammarkollegium. Riksarkivet. 



 

153 
 

läget. Regementschefen Bunge skrev (på sommaren 1809, efter att Gustaf IV 
Adolf störtats): ”Hårdt skulle wara om vi nu skulle efteråt blifwa ålagde betala 
skillnaden då vi än äro knapt vakne ur dvalan”. Räntegivarna var naturligtvis 
tacksamma och framhöll landshövdingen i Värmland, Axel Pontus von Rosen, 
som ett föredöme i att agera mot sitt eget intresse som indelningshavare när han 
drev fram återbetalningen av forsellönen. Regementschefen menade dock att 
återbetalningen kunde leda till ”hela landets räntegifware och tagare uti en 
återliquid, som till egenskap, beswär och kostnad icke med något annat kan 
jämföras,…”. 

I ett annat ärende krävde indelningshavaren Hedenstjerna vid 
majorsindelningen vid Kungl. Kalmar regemente i Ingatorps socken, 
Jönköpings län, sockenbor i Ingatorp på lösen av spannmål, inklusive 
forsellön,1830653. Indelningshavaren hade anlitat uppbördsmönsterskrivaren654 
Åberg. Hans uppdrag var ett, åtminstone i våra ögon, otydligt mellanting 
mellan privat och offentligt uppdrag eftersom uppbördsmönsterskrivaren 
arbetade under regementsskrivaren, som ju hade insamling av regementenas 
inkomst som sin huvuduppgift. Hederstjerna valde, trots de höga 
spannmålspriserna, att ta ut indelningen i form av pengar, inklusive forsellön. 
Detta krävde han av samtliga eftersom han menade att ”det hvarken är lämpligt 
eller ej heller varit brukeligt att skingra eller dela tiondelaget inom en socken för 
det ett och annat aflägset Heman skulle tillskyndas forselväg något utöfver 6 
mil”, den gräns som författningen satte för krav på leverans in natura655. 
Mönsterskrivaren Åberg skrev: 

”Regementsskrifvaren … /har/ lagligen utlyst aflöningsmöte med 1ta 
majorens compagnie … å wanliga mötesstället Hwetlanda den 23 januari 
1829 … ofwannämnda tiondegifvare … hvilka efter upprop enligt af veder-
börande påtecknad förteckning sig icke infunno, och gjorde sig således 
förfallna att böta 1 rd bco i mötesförsummelse. ” 

 
Två ytterligare möten utlystes som räntegivarna också försummade. 

Räntegivarna hade redan betalt in en lägre summa, men att kräva en högre 
summa tycktes Åberg ”ej wara obilligt då spannemålen wid den tiden både i 
Stockholm och landsorten var högre”. 

Flera saker behandlades i detta ärende. Landshövdingeämbetet, KBhde, 
riktade kritik mot mönsterskrivaren för att han försummat att i god tid meddela 
hur tionde skulle levereras. Vidare hävdade tiondegivarna att avståndet till 
mötesplatsen var 6 ¾ - 8 ½ mil – gränsen vid 6 mil var viktig eftersom 
räntegivare på längre avstånd än 6 mil enligt reglerna inte var skyldiga att 
leverera in natura. Regementschefen kritiserade mönsterskrivarens redogörelse 
som ”widlyftig och otydlig”. KBhde ansåg att mönsterskrivaren inte haft rätt att 

                                                 
653 12 oktober 1830, ärende 1448; 60. Årshandlingar 1830, volym 2, Jönköpings län, 2:a pro-
vinskontoret, Kammarkollegium. Riksarkivet. 
654 En befattning underordnad till regementsskrivaren som var den som normalt ansvarade 
för regementets inkomster (se Gäfvert – Söderberg (1982)). I detta uppdrag uppfattar jag 
mönsterskrivaren som ett privat ombud, trots hans tjänstetitel. Detta förklarar också delvis 
den bistra kritiken från regementschefen. 
655 Det fanns sedan 1815 även en en-milsgräns för in-natura-leverans som gällde dagsverken. 
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förelägga vitesböter men godkände att avståndet var mindre än 6 mil och ålade 
räntegivarna att betala enligt markegångspris inklusive forsellön. 

Kammarkollegiet påpekade i sin tur att KBhde hade mätt avståndet fel – det 
skulle mätas från sockenkyrkan och inte från hemvistet, men dömde ändå 
räntegivarna att betala något mer än de redan gjort. Kammarkollegium 
fastställde krav på betalning till stadgat pris, dvs. betydligt lägre än mönster-
skrivarens krav, och avvisade hans rätt att ta ut böter för vägrad inställning på 
möten (mönsterskrivaren agerade där som privatman). 

Även detta ärende andas förhandlingar, kompromisser och 
sammanblandning av privat och offentligt snarare än absolut regeltillämpning 
men innehåller också märkliga felbedömningar av KBhde. 

 
 
Allmänt sett skapade även prissättningen av spannmålen problem, t.ex. 
beroende på att markegångspriset inte i detalj avspeglade rådande 
marknadspriser. Att det försiggick ett slags kohandel och förhandling i detta 
sammanhang framgår även av ett annat ärende från 1810656. En 
regementsskrivare ville ta ut högre pris än markegångspris, dvs. han verkar ha 
utnyttjat att räntegivarna föredrog att betala i pengar snarare än in natura och 
då var benägna att gå med på ett högre pris – bönderna skulle ändå vinna på 
affären genom att de fick behålla spannmålen och sedan i sin tur kunde sälja 
den till ett ännu högre pris. Räntegivarna och räntetagarna delade så att säga på 
vinsten. Just den här förhandlingen gick dock inte att genomföra eftersom 
bönderna vägrade gå med på det höga priset och därför fick leverera in natura, 
vilket tydligen i detta fall var lönsammare för dem. 

10.3 Arvodesreglering 
Av forskningsläget framgår utvecklingen av officerarnas löne- och 
anställningsvillkor under resten av 1800-talet fram till 1900-talets första hälft, 
bl.a. övergång till heltidsanställning i början på 1900-talet657. Officersyrkets 
särställning markerades ända fram till 1940-talet genom den rikhaltiga 
användningen av arvoden istället för lön eller som tillägg. Förklaringen till 
systemet, som ges i ett betänkande från 1943658, var att officerare och 
underofficerare var ”sammanförda till slutna personalkårer” vari lönenivån 
mer beroende av den hierarkiska ställningen med befälsrätt än av befattningens 
art. Yngre framstående officerare måste vänta på befordran, även om 
befattningen var mycket kvalificerad. Ingen bestämd arbetstid gällde och 
därmed inte heller någon rätt till övertidsersättning. En del av arvodena syftade 
till att kompensera för detta och stimulera till vidareutveckling och 
ansvarstagande. Vissa arvoden användes för att främja rekrytering till högre 
militära poster, innebärande att de som skulle befordras fick full lön och 
kostnaderna betalda under utbildningen, samtidigt som viss högre utbildning 

                                                 
656 10 jan. 1810; 930 (1809). Jönköpings län, 2:a provinskontoret, Kammarkollegium. Riksarki-
vet. 
657 Reservofficerare i modern form tillkom i slutet av 1800-talet (Wikipedia). 
658 SOU 1943:21.  
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förutsatte utbildning genom egen försorg. 659 Under 1940-talet reglerades en del 
av dessa arvoden och officerarnas infogades i 1948 års SAAR. 

B. Icke ordinarie 

10.4 Expektansarvode 
Officerarnas yrkesvillkor ledde till en del speciella inkomstformer. Ett sådant 
var s.k. expektansarvode660 som enligt ett kungligt brev 1820 var ett understöd 
för sådana officerare, som under sista kriget varit i effektiv tjenst och saknade 
ordinarie lön. Officeren saknade både lön och arbetsuppgifter, vilket gjorde 
expektansarvodet till något annat än ett arvode för utfört arbete. Det uppstod 
diskussion om hur expektansarvodet skulle behandlas när officeren lyckades få 
arbete med någon mer eller mindre permanent ersättning. 

 
1827 ansökte exempelvis löjtnant Adlerbielke om rättighet att bibehålla ett 

sådant arvode661. Adlerbielke hade fått en tullinspektörsbefattning med en 
årslön på 400 riksdaler. Enligt Statskontoret krävde reglerna att extra lön på 
stat eller annan inkomst borde påverka expektansarvodets storlek. I två andra 
fall, en major som blivit överinspektör vid tullen (800 riksdaler) och en annan 
major som blivit fiskal i tullverket (250 riksdaler), fick de behålla 
expektansarvodet. I dessa fall var tjänsterna temporära och ersättning utgick 
inte på stat. Statskontoret tycktes dock inte ta uttrycklig ställning i detta fall 
utan redogjorde bara för reglerna; dessa ärenden kan ha legat utanför verkets 
egentliga område. Att tullen nämns i detta sammanhang är del av ett större 
mönster enligt Sten Carlsson662, som konstaterat att det mellan 1820 och 1840 
framförallt var posten, tullen och civilmilitära yrken som drog till sig ett ökat 
antal adelsmän, varav Adlerbielke ovan är ett exempel. 

 

10.5 Generell överrekrytering 
Om de unga ingenjörsofficerarna uttalades i en proposition på 1850-talet: 

”För subaltern-officeren kunde emedlertid den otillräckliga lönen ej så 
mycket inverka på hans nit i tjänsten, enär möjligheten för honom 
återstode att, när som helst, välja ett annat lefnadsyrke. De äldre i tjensten 
hade deremot icke och kunde sällan få någon annan utsigt, än den tjensten 
omedelbarligen erbjöde,…”663 

 
Detta tyder på att den egentliga gränsen mellan icke ordinarie och ordinarie 
gick mellan yngre och äldre officerare, oavsett om tjänsterna betecknades som 

                                                 
659 Ibid. ss. 7, 27-29, 32-33, 41. 
660 Sådana förekom även bl.a. inom UD. 
661 Löjtnant Adlerbielkes rättighet att bibehålla ett expectansarvode, 30 november 1827, vol. 
213, Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet. 
662 Carlsson (1973), s. 79 
663 RSt 1853/54 prot., Bih. saml. 10, bet. 129, som refererar en propositionstext, s. 267. 
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ordinarie eller inte. Vad som ytterligare talar för detta är följande citat ur en 
skrift från 1855, författad av en militär664: 

”Orsaken till det ringare intresse för boställets beboende, uteslutande 
skötsel och förkovran, som nu ofta anmärkes, borde även få sökas däruti, 
att en stor del officerare, redan innan de i en framskriden ålder uppnå 
kompanichefsgraden, antingen för sitt uppehålle måste egna sig åt yrken 
främmande för lanthushållning, eller hunnit bosätta sig på egen jord, eller 
under förmånligare villkor sköta andra egendomar, varigenom det lilla 
bostället, utom för inkomsterna, icke erbjuder samma lockelse som förr då 
sådant tidigt fick tillträdas, vartill kommer att en självarbetande brukare 
oftast kan bjuda större arrende, än det egna disponerandet kunna 
inbringa.” 

 
Man kan av texten sluta sig till att de yngre officerarna var mer mobila och 
deltidsarbetande –det var först som kompanichef som officeren blev mer 
permanent. Generellt rådde överrekrytering av officersaspiranter under 1800-
talet med 5-6 års väntan på tjänst på stat. Yngre officerare hade fortfarande på 
1880-talet bara tillfälliga inkomster665. De s.k. surnumerärofficerarna (de 
övertaliga), som var talrika före 1892, hade normalt annan förvärvsverksamhet 
mellan mötena. Jordbruk var den vanligaste bredvidsysselsättningen för 
officerare generellt. Överrekryteringen berodde bl.a. på att regementscheferna 
hade ett avgörande inflytande över rekryteringen; detta ifrågasattes i en 
riksdagsdebatt 1891 och regementschefernas godtycke inskränktes 1902. Balans 
mellan tjänster och antalet officerare inträffade först omkring 1900.666 

C. Pension 

Sedan 1700-talet fanns pensionskassor för armé och flotta, alltså långt tidigare 
än för de civila tjänstemännen. Det var ett starkt arbetsgivarintresse att 
möjliggöra pensionering för åldrande och bräckliga militärer. De militära 
pensionerna var i viss utsträckning samordnade med indragningsstaten – stats-
medlen användes som fyllnadsbidrag för att förstärka de militära pensions-
kassornas pensionsbelopp så att de militära pensionerna nådde samma nivåer 
som jämförbara civila befattningshavare. Särskilda regler gällde ändå för 
militärerna som inordnades i det gemensamma pensioneringssystemet först på 
1940-talet. 

Olikheterna mellan det civila och militära pensionssystemet belyses av 
följande ärende, dessutom ett av de få som handlar om undantagsbeslut om 
pension till domare. 

 
Justitierådet Blom, som bl.a. deltagit i lagstiftningsarbetet efter 1809667, hade 

40 år tjänstetid och kunde enligt regelsystemet668 visserligen få pension, men 
                                                 
664 Grill (1855), ss. 62-63. 
665 Deltidsarbete som officer är grundvalen för våra dagars reservofficerare, en stor och vik-
tig grupp i dagens officerskår, en anställningsform som jag dock förbigår. 
666 Bernström (1988), ss. 7, 46, 53-9, 71. 
667 Se även Bilaga 2. 
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vid 61 års ålder var han inte formellt berättigad till hela lönen, 2000 rdr, vilket 
var vad Kungl. Maj:t föreslog. I debatten på Riddarhuset669 sade en talare 
(Berghman):  

”Ett högst obilligt och orättvist förhållande visar sig imellan civil- och 
militiestaternas pensioner; och det kan omöjeligen förete sig något giltigt 
skäl till en sådan skiljaktighet… Staten betalar fulla pensionen åt den ena 
eller civilstaten, då deremot de militaire embets- och tjenstemännen 
pensionera sig sjelfa till tvåtredjedelar.” 

 
Även om en militär arbetade till 70 års ålder fick han inte mer än det belopp 

som tillhörde hans grad, framhöll talaren trots att han hela tiden betalat en 
dryg avgift till pensionskassan. Blom skulle få 5 gånger så mycket som en 
general eller fältmarkskalk, ”ehuru han icke kan med någondera jemföras 
hvarken i rang eller lönevillkor”. Det påpekades dock i debatten att staten 
bidrog även till militärernas pensionskassa liksom att landssekreterarna670 till 
stor del avlönades av sportler och ändå fick statlig pension.  

 
 

1877 bestämdes åldern för pensionsavgång till 65 år för generaler, 60 för 
överstar, 55 för regementsofficerare (majorer och däröver) och 50 för 
kompaniofficerare (bl.a. kaptener) och sergeanter, vilket gällde fortfarande 
1925671 och även flera år senare. 

1919 framfördes att arméns och marinens personal hade sämre 
pensionsförmåner än civila statstjänstemän genom att proportionen mellan lön 
och pension var sämre. Detta löstes med tillägg som syftade till att nå stor likhet 
som möjligt med 1907 års pensionslag för den civila sektorn672. Men först på 
1940-talet fördes det militära och civila pensionssystemet samman i ett 
gemensamt system. 

D. Kommentar 

Den första genomgripande övergången mellan olika lönesystem måste för 
officerarnas del ha varit avvecklingen mellan 1830- och 70-talen av 
ackordsystemet. På 1850-talet fick officerarna kontantlön. Därefter tycks 
officerarna nästan lika lite som centralbyråkrater i allmänhet ha lyft lön direkt 
från allmänheten i form av indelt lön eller sportler. En av officerarnas 
brytpunkter mellan traditionell och modern löneform går alltså någonstans i 
mitten på 1800-talet. Till skillnad från centralbyråkraterna, som åtminstone i 
högre tjänster fick tillräckliga löner för heltidsarbete efter löneregleringen 1856-
60, så var officerarnas inslag av deltid betydande under hela 1800-talet, varför 
en andra moderniseringstidpunkt kan sättas vid övergången till heltid från 
1915. Det slutliga inordnandet i det allmänna avlöningsreglementet, SAAR, 

                                                                                                                                               
668 enligt 1797 års regler. 
669 RSt prot. 1823, Ad 8:1, s. 11 
670 motsvarande dagens länsråd vid länsstyrelserna. 
671 Se SOU 1925:24, s. 13. 
672 Ibid. ss. 9-11. 
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förutsatte en rensning i officerarnas speciella arvodessystem vilket skedde först 
under 1940-talet, ytterligare en möjlig brytpunkt. 

Weber såg den militära hierarkin som en förebild för byråkratins regelstyrda 
maskinmässighet, disciplin och kontrollsystem. I 1900-talets militära 
administrationstillväxt blev officerarna alltmer uniformerade statstjänstemän, 
en utåt profilerad, välutbildad grupp med en påtaglig kårsammanhållning väl i 
klass med andra typiska statliga kårer: poliser, diplomater, tullare, lantmätare 
och domare. 

Sammandrag 
Mitt bidrag är framförallt de ärenden jag hittat om officerarna som 

indelningshavare och deras konflikter med räntegivarna samt avvecklingen av 
deras ackords- och arvodessystem. De icke ordinarie drabbades av problem 
med överrekrytering till yrket, vilket inte löstes förrän omkring 1900. Den 
avgörande tidpunkten i karriären var då den unge officeren befordras till 
kompanichef och fick en mer permanent tjänst. Avvecklingen av officerarnas 
arvodessystem under 1940-talet underlättade inplacering i SAAR 1948. 

De speciella yrkeskrav som ställs på officerare återspeglades också i 
pensionssystemen, som man lyckades föra samman med de övriga 
statspensionerna först på 1940-talet. 
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11 Prästerskap 

A. Ordinarie tjänster, särskilt kyrkoherdar 

 
Kyrkoherden kallas formellt ”pastor”, och hans geografiska område 

pastorat, den kyrkliga indelningen kallas även församling och den världsliga 
indelningen socken (på 1800-talet). De tre områdena omfattar ofta samma 
område men inte alltid – flera församlingar kan t.ex. ingå i ett pastorat. Flera 
pastorat bildar ett kontrakt under ledning av en prost, en kyrkoherde som 
utöver sitt församlingsansvar befordrats till prosttitel och vissa samordnande 
uppgifter. Församlingarna indelas i stift under ledning av domkapitel, med 
företrädare för prästerskap och läroverkslektorer. Biskopen är stiftets högsta 
befattningshavare. 

 
Ackord betyder i detta kapitel överenskommelse mellan präst och församling 

om förändringar i de traditionella prästrättigheternas betalningsvillkor men 
ackordet gällde enbart under respektive pastors tid. 

 
Konventioner avsåg överenskommelser mellan pastor och församling om att 

alla de olika intäktsformerna skulle omvandlas till en bestämd penningsumma 
under ett antal kommande år, mellan 25 och 50 år. 

 
Underordnade kyrkoherden är prästbefattningarna komministern och 

pastorsadjunkten (eller kapellanen), den senare var under 1800-talet avlönad 
av kyrkoherden. Klockaren var organist, som skötte klockringning m.m., 
avlönad av församlingen.  

 
Prästernas traditionella lönesystem, de s.k. prästrättigheterna, härrör ytterst 

från en kunglig förordning av den 8 februari 1681 och hade i 1809 års 
författning bekräftats som en del av prästeståndets privilegier. I prästernas 
inkomst ingick även avkastningen från bostället, prästgården. 

 

 

11.1 Prästprivilegiernas tillämpning 
Den stora roll som prästerna spelade i den världsliga offentliga förvaltningen 
motiverar deras utrymme här – i synnerhet för landsbygdsbefolkningen tycks 
kyrkoherden, jämsides med länsmannen, på 1800-talet ha varit den viktigaste 
lokale statlige ämbetsmannen. Dessutom var prästen betydelsefull i den lokala 
självstyrelsen. 

Prästerna och länsmännen, länge också häradshövdingarna, var de offentliga 
yrkesgrupper som var mest beroende av lokala betalningar. Prästerskapets 
lönesystem var dock det mest detaljrikt reglerade, byggd på en kombination av 
centrala regelsystem och lokal hävd, som dessutom varierade mellan 
församlingarna. Tillsammans har det beskrivits som ”något av det mest 
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komplicerade i äldre tiders avlöningsförhållanden”673. Motsättningarna var 
betydande mellan prästerna som uppbördsmän och såväl fria bönder och 
kronobönder som torpare och drängar eftersom alla hade leveransplikter till 
prästerna. Tiondet och skyldigheterna gällde visserligen församlingen, men 
personifierades genom prästen, eftersom denne var uppbördsman av sin egen 
lön. Variationerna berodde på att varje församling hade ett betydande 
självbestämmande. Lönevillkoren hade under lång tid fått utvecklas fritt, vilket 
bl.a. resulterat i stora löneskillnader mellan församlingarna. 

Alsne (1966) beskriver hur pastor och församlingarna ibland kom överens, 
ibland hamnade i konflikt i frågan om man ville behålla det traditionella 
systemet med tionde (alltså andelar av produktionen) eller övergå till bestämda 
avgifter (refererat ovan i forskningsläget). 

11.2 Exempel på ärenden 
Jag har, som nämnts ovan i samband med officerarna, gått igenom cirka 5 
procent av överklagningsärendena om indelt lön till Kammarkollegiet under 
första häften av 1800-talet, se Bilaga 3. Huvuddelen av dem gällde kyrkliga 
ämbeten. I bilagan redovisas ärenden om indelt lön där det uppstått konflikter, 
vanligen mellan indelningshavare (tjänstemannen) och räntegivaren (bonden 
eller annan skattskyldig).  

 
Tabell. Antalet ärenden om indelt lön som överklagats till Kammarkollegiet, 
sektorvis674 

Indelningshavares sektortillhörighet 1810 1830 185
0 

Kyrkan 14 15 35 
Skolan (läroverk) 3 1 0 
Militären 7 2 2 
Civilstaten 4 4 0 
Summa 28 22 37 

Källa: Se Bilaga 3. 
 

Som framgår av tabellen verkar den kyrkliga andelen ärenden ha ökat mellan 
1810 och 1850; denna dominans fortsatte även därefter, dvs. under åren 1870, 
1890 och 1910, som jag undersökt i ett mindre stickprov (1 procent av alla 
ärenden under dessa år). 

Konflikterna gällde om betalning skulle ske kontant eller in natura, om 
produkten skulle vara rå eller förädlad, t.ex. spannmål på kärve eller tröskad, 
om hur byten mellan olika persedlar (leveransvaror) skulle ske och om 
villkoren för dagsverkena. Prästprivilegierna skilde sig från indelningsverket i 
övrigt genom att även egendomslösa sockenbor var skattskyldiga, varvid 

                                                 
673 Krantz (1987), s. 67. 
674 Tabellen grundas på en totalgenomgång av Kammarkollegiets överklagningsärenden i 
Riksarkivet rörande indelt lön för åren 1810, 1830 och 1850, dvs. vart tjugonde år, samt dess-
utom stickprov omfattande var femte ärendevolym under 1870, 1890 och 1910, de senare tre 
tidpunkterna inte relevanta för den icke-kyrkliga sektorn, som då inte längre i samma ut-
sträckning tillämpade indelt lön. 
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torpares och andras dagsverken ofta utgjorde ett konfliktämne; alla 
samhällsgrupper var skyldiga att finansiera prästprivilegierna. 

 
Prosten Arrhén i Allerums och Flenninge församling (Malmöhus län) fick 

Kammarkollegiets stöd (två ärenden)675att få ut sina dagsverksrättigheter av 
skattskyldiga husmän och torpare efter 7 år av problem, 1830. Kyrkoherden 
Arrhén skrev:  

”… sedan jag i hela 7 åren för fridens bibehållande och i hopp om 
vederbörandes återkommande till billighet och bättre ordning, med 
tålamod fördragit dessa oordningar, sett flere dagsverksskyldige alldeles 
uteblifva, oaktadt mångfaldiga påminnelser, och måste afhöra andras 
smädeliga utlåtelser, under halft eller mindre utgörande af det vanliga, 
att sådant kunde de göra om de ville, och att det endast vore ett tiggeri, 
och då jag aldrig i brådaste arbetstider kunnat med säkerhet påräkna 
dessa biträden, förr än jag såg dem på stället, och således alltid varit 
nödsakad uppbuda dubbelt så många som behöfs,...”. 

 
Han önskade också att ansvar skulle utkrävas för ”dylika smädelser emot 

ett helt stånd” som finns i skrivelsen från hans motpart. Kyrkoherden beskrev 
både praktiska problem (att han inte i förhand kunde planera arbetsstyrkan 
rätt) och uttryckte upprördhet å sitt stånds vägnar; han krävde myndighetens 
hjälp att bestraffa smädelserna i de skattskyldigas skrivelser. 

 
Komministern i Ljusnarsberg, Örebro län, krävde dagsverken av en person 

som visade sig vara anställd av en bonde och därför inte var skyldig att utgöra 
dagsverken till komministern, 1830676. Komministern skrev: 

”… jag erhöll utmärkta bevis af folkets välvilja emot mig, utom en och 
annan dagkarl, inhyses m.m. ibland vilka ofvannämnda Olof Andersson 
är en. I saknad af den årliga inkomst conventionen af 1817 … mig bestämt 
tillägger: Ett dagsverke eller dess lösen, af inhyses och gjerningsmän och 
grufdrängar, lemnade jag efter min afflyttning till bergsgevaldigern … en 
restlängd på alla dem, som inte betalt mig… som härigenom afsigten icke 
vanns, så nödgades jag öfverlämna rästlängden till Örebro Lands-
Cancellie. Begär kostnadsersättning för … mina flera långa och 
kostsamma resor, jag gjort i och för denna sak; min tidsspillan, lösen för 
rättegångshandlingar, och betalning till mina ombud…” 

 
Komministern förundrades inte över att Anderssons medklagande inte är 

prästvän, emedan han, ”under min tjenstetid derstädes sällan eller aldrig 
bevistade gudstjensterna och mig wetterligen hvarken då eller sedan begått 
H.H. Nattward, mycket annat att förtiga…”. Kammarkollegiet fann dock att 
Andersson varit tjänstehjon och därmed befriad från dagsverksskyldighet till 

                                                 
675 16 januari 1830, ärende 2014 (1829), volym 1, samt 27 augusti 1830, ärende 149 (1830), vo-
lym 2. Årshandlingar 1830, Malmöhus län, 2:a provinskontoret, Kammarkollegium. Riksar-
kivet. 
676 10 mars 1830, ärende 1850; 518. Årshandlingar 1830, volym 9, 1:a provinskontoret, Kam-
markollegium. Riksarkivet 
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prästen. 
 
Prästerna var alltså sina egna uppbördsmän och förväntades kunna 

regelverket, men ärendena visar tydligt brister i dessa kunskaper och en 
oförmåga att hålla isär det religiösa (dagkarlen Anderssons medklagande 
karakteriserades som inte prästvän) och det byråkratiska. 

 
Kyrkoherde Lagströms sterbhus, Njurunda socken, Västernorrlands län, 

ville få ut tionde för strömmingsfiske som kyrkoherden i sin livstid inte hade 
drivit in på grund av hans ”sjukdoms oförmåga” och ”fromma sinnelag”, 
1830677. Avgiften skulle ha erlagts i ”god hårdsaltad strömming”. I en skrift 
från sterbhuset beskrivs att 

”uraktlåtenheten af skyldigheters upfyllande som sig betydligt 
inrotade de sednare åren af kyrkoherden Lagströms lifstid, i thy att en 
stor del af Njurunda församlings innevånare begagnade sig af hans 
sjukdoms oförmåga, hvarigenom har var urståndsatt att tillbörligen 
efterse sine pastoraliers och tiondens rigtiga utgiörande,… genom 
åhörarnas gränslösa egennytta och snikenhet… hans fromma sinnelag 
tillstadde dessutom ej … några lagsökningar emedan han väl kände att 
sådana skulle gifwa de tredskande åhörarna lust till rättegångar, då ingen 
kostnad besparas, emedan de för slikt i allmänhet betragtade hafva 
synnerlig böjelse…” 

 
Det fanns en inre motsättning mellan prästens fromma undfallenhet och 

uppbördsmannens stränghet, en konflikt som de mer ekonomiskt tänkande 
arvingarna försökte lösa efter den fromme kyrkoherdens bortgång. Frågan om 
färsk eller saltad strömming var en vanlig stridsfråga. Enligt Alsne önskade 
sockenmännen ofta leverera färsk strömming, medan prästen önskade få den 
saltad. Här handlade det om hur förädlade persedlarna skulle vara och om det 
fanns lagstöd för att kräva mer förädling. Kammarkollegiet gick i liknande 
frågor normalt på sockenmännens linje.678 

 
I myndigheternas utslag finns både räkning på åkern (av kärvar) och 

tröskad säd representerade. Ett exempel på tröskad säd är ett besvär av 
kammarjunkaren679 Wulffcrona mot KBhdes utslag att prosten Bruzelius, 
Löderups socken, Skåne, skulle få säd genom räkning på åkern, 1850680. 
Kammarjunkaren beskrev räkning på åkern som ”prästerskapets olämpliga 
och obilliga löningssätt, som gifver många och ständiga stridigheter, emellan 
Prester och församlingen.” KBhde tillstyrkte räkning på åkern, men detta 
ändrades av Kammarkollegiet till att tiondet skulle tas ut i ”skeppan till wisst 
belopp”, alltså tröskad säd. 

                                                 
677 15 januari 1830, ärende 3346 (1827); 84 (1830). Årshandlingar 1830, Västernorrlands län, 
3:e provinskontoret, Kammarkollegium. Riksarkivet.  
678 Alsne sid. 297. 
679 Hovmannatitel 
680 12 januari 1850; 419 (1849), 32 och 104 (1850). Årshandlingar 1850, volym 1, Kristianstads 
län, 2:a provinskontoret, Kammarkollegium. Riksarkivet. 
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Man bör observera att detta och flera liknande ärenden tilldrog sig i Skåne – 
det förefaller som om Skånelänen hade ett svårtolkat arv från den danska tiden 
också när det gällde prästrättigheterna. De många ärenden som utspelas just i 
Skåne om naturabetalning, såväl när det gäller småpersedlarna som spannmål, 
återspeglar möjligen att praxis var annorlunda i Skåne. I den icke-kyrkliga 
sektorn betalades skatten sedan länge kontant i Skåne, liksom i andra tidigare 
danska provinser, till skillnad från Sverige i övrigt där även in-naturabetalning 
förekom fram till mitten av seklet. 

Ärendet ovan återspeglar också att prästerskapets konflikter med lokala 
makthavare, t.ex. adliga jordinnehavare, tycktes bli vanligare 1850 än tidigare. 

En förpantningsägare681 ville inte utgöra dagsverken till arrendatorn vid 
kyrkoherdebostället i Valinge pastorat (Halland) och besvärade sig KBhdes 
utslag 1890682. Pastor S. Ifvarsson argumenterade dels för att torpare och 
förpantningsägare var likställda, dels för att det var arrendatorns beslut, inte 
hans eget. Även Kammarkollegiet gick på prästens linje. Pastor skrev: 

 ”… mitt embete såsom kyrkoherde både förbjuder och förhindrar mig 
att för några dagsverken besvära mig hos vederbörande. De aldra flesta, 
både förpantningsinnehafvare, torpare och backstusittare m.fl. hafva ju 
villigt fullgjort detta sitt onus, antingen in natura, eller med penningar, 
om då en eller annan dragit sig undan denna sin skyldighet, har det fått 
vara. En annan sak är att arrendatorn af min lön, som derför betalar 
arrende, anser sig böra bekomma, det som till denna lön hörer, det bör 
icke anses för, ej heller benämnas för ´prejeri´.” 

 
Visserligen slapp prästerna efter löneregleringen 1862 att vara sina egna 

uppbördsmän, men i ovanstående ärende kastade sig kyrkoherden, efter något 
resonerande, in i den gamla striden mot en tredskande egendomslös. 

 
 

11.3 Avveckling 
Reformeringen av det traditionella prästlönesystemet kunde inte ske från en 
dag till annan genom riksdagsbeslut och kunglig förordning eftersom 
avlöningen av prästerna sköttes av församlingarna som ofta hade speciella 
system. Det successiva införandet av konventioner som var ett sätt att närma 
prästerskapets löner till ett mer normalt lönesystem, pågick under mer än 45 år. 

Vid lönereformen 1862 visade staten en handlingskraft som påminner om 
den icke-kyrkliga löneregleringen 1856-60. Man valde nu en mer tvångsmässig 
metod med länsvisa kommittéer med Kammarkollegiet som den aktiva statliga 
parten. Under åren 1866-74 medverkade Kammarkollegiet till att drygt 
tusentalet regleringsärenden slutfördes över hela landet683. Lönerna utgick 
därefter i fasta belopp, dock skulle minst hälften av lönen fortfarande utgå in 

                                                 
681 Ett slags torpare. 
682 5 januari 1890; ärende 2643 och 1226 (1890). Årshandlingar 1890, volym 752, Hallands län, 
Kammarkollegiets arkiv på Riddarholmen. 
683 Se Riksarkivets konseljdatabas. 
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natura684. Med detta menades att lönerna ”skulle uppskattas i persedlar, i regel 
spannmål, och endast till en mindre del i penningar”. Vid betalningen skulle 
normalt persedlarna lösas in enligt markegångspriset (enligt ett tioårigt 
genomsnittspris) men kunde ”under särskilda förhållanden utgå in-natura” 685. 
Prästerna behöll alltså en stor del av sin traditionella förmånsställning och 
autonomi. 

Förhållandet till församlingsborna blev dock mer indirekt genom att 
uppbördsrollen professionaliserades 1862, ett viktigt steg mot modernisering. 
Kyrkostämman som 1862 tog över ansvaret för uppbörden lade den på särskilt 
utsedda befattningshavare, på samma sätt som regementsskrivarna vid denna 
tid var den militära sektorns professionella administratörer av indelnings-
verket. Vissa präster fortsatte dock att även i fortsättningen föra församlingens 
och sin egen, talan i skattefrågan, men tonen, om man får döma av exemplen på 
skrivelser från åren 1870-1910 (se Bilaga 3), var nu mera ämbetsmannamässigt 
formell, mer distanserad än tidigare. Exempelvis kan ovanstående formulering 
från 1890 att ”mitt embete som kyrkoherde både förbjuder och förhindrar mig 
att för några dagsverken besvära mig hos vederbörande” jämföras med prosten 
Arrhéns klagan 1830 över bönders ”smädelser mot ett helt stånd” i en protest-
skrivelse om en dagsverksfråga686. 

Riksdagsdebatter 1908 
Regeringen hade lagt fram en löneregleringsproposition 1908. Regeringen 
ansåg att beslutet skulle fattas ensidigt av riksdagen och konungen och utan 
medverkan av kyrkomötet. Biskopen Billing protesterade i Första Kammaren 
mot att regeringens förslag innebar att kyrkan ”beröfvades sin ekonomiska 
själfständighet” genom att kyrkomötet inte var med och fattade beslut i 
löneregleringen, vilket borde ha skett om lönen var en del av privilegierna. Att 
prästerna skulle utlämnas åt riksdagens partiintressen oroade biskopen, särskilt 
åt ”den nya riksdagen om hvilken vi ännu ingenting bestämt veta”; rösträtten 
höll nu på att utvidgas till alla svenska män. Statsrådet Hammarskjöld svarade 
att kyrkomötets deltagande i en fråga som gällde den ekonomiska 
lagstiftningen skulle strida mot grundlagen och ”privilegier stämma icke 
öfverens med vår tids åskådning i allmänhet”. Hammarskjöld förstod inte 
varför kyrkan ville stänga in sig ”i en spetsgård av privilegier.--- Kyrkan måste 
vara byggd på folkets förtroende”. Detta ledde till skiljaktiga beslut i de båda 
kamrarna varför propositionen föll687. 

                                                 
684 SFS 11 juli 1862:43. Förordning angående allmänt ordnande af presterskapets inkomster. 
685 SOU 1967:46. Kyrklig egendom. Skattefrågor. Prästerskapets privilegier. Sid. 68. Se även 
1903 års utredning (i RD 1908 prot. Bihang 2 s., 2 a., 6 b. Betänkande och förlag ang. regle-
ring af presterskapets flöning, afgivet 1903. S. CXXXIII-IV) där det förutsätts att betalning 
ska utgå kontant även om de fastställts till visst belopp i persedlar, dvs. inget undantag 
nämns. 
686 16 januari 1839, ärende 2014 (1829), volym 1, samt 27 augusti 1830, ärende 149 (1830), vo-
lym 2. Årshandlingar 1830, Malmöhus län, 2:a provinskontoret, Kammarkollegium. Riksar-
kivet. 
687 RD 1908 prot. FK I:22, sid. 2-8. 
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När regeringen väckte löneregleringen igen i nästa riksdag, hördes inte 
längre privilegieargumentet utan prästernas lönefråga kunde hanteras som 
vilken annan lönefråga som helst och resulterade i ett beslut 1910. Detta var 
banbrytande i en mycket speciell fråga, nämligen i vad mån prästeståndets 
gamla privilegier, som de formulerats i 1809 års grundlag, fortfarande gällde. 
Efter reformen avecklades tiondesystemet successivt och omvandlades till en 
kyrkokommunal skatt. Lönerna betalades kontant liksom i den övriga 
statsförvaltningen, dock med hyresfri bostad och rätt till ved688. Den stora 
lönespridningen kvarstod, baserat på en baslön och fyllnadsbelopp efter 
församlingens folkmängd, areal och särskilda förhållanden (t.ex. höga 
kostnader). Maximalt kunde en kyrkoherde få 8 000 kr och och en komminister 
5 000 kr i lön, men församlingarna kunde höja lönen därutöver. 

Nyordningen kunde slutligen börja genomföras från åren omkring 1930 
eftersom de gamla lönerna efter 1862 års beslut hade beslutats för 50 år framåt i 
tiden; de sista tiondena efter 1910 års reform betalades fram till 1944689. 

Ett svenskt krångelväsen 
Prästlönerna förblev administrativt ökända även efter 1910, trots att de 
utpräglat feodala inslagen försvunnit. I ett betänkande 1929 uttalades att de 
prästerliga avlöningsfrågorna ha ”berett vederbörande centrala och lokala 
myndigheter ett övermått av arbete och besvär.--- Huvudorsaken …är 
tvivelsutan att söka i den i hög grad invecklade, man kan gott säga 
tillkrånglade, beskaffenheten såväl hos själva avlöningssystemet såsom sådant 
som hos en mångfald speciella, däri upptagna bestämmelser och 
anordningar”690. I ett betänkande 1948 beskrevs ”tids- och kostnadsödande 
finvägning av löneposter av olika slag… invecklade ackordstariffer… ett 
lönekineseri, som efter svenska förhållanden saknade motstycke…svällt ut till 
ett lärosystem av ansenliga mått, vars fulla behärskande blivit förbehållet ett 
fåtal experter…”691 Föredragande statsrådet Quensel beskrev i riksdagen 1949 
området som ”kanske den allra bästa biten av svenskt krångelväsen”692. 

1949 blev prästlönerna återigen en het politisk fråga genom att regeringen, 
mitt under ett lönestopp, la fram förslag om inordning av prästerna i det 
allmänna avlöningssystemet (SAAR 1948) samtidigt med viss lönehöjningar, 
som dock inte skulle fastställas förrän lönestoppet hävts. Statsminister Erlander 
skrev i sin dagbok att han togs med överraskning av regeringsbeslutet om 
denna proposition som han betecknade som ”jubelkoftigt”693. En fråga som 
väckte debatt i riksdagen var vilken nivå i lönehierarkin som de olika delarna 
av den prästerliga hierarkin motsvarade. Biskoparna jämställdes med 
landshövdingar, kyrkoherdar med lektorer och komministrar med adjunkter. 
En talare i riksdagen ville t.ex. jämställa kyrkoherdarna med adjunkter694. 

                                                 
688 Ibid. s. 72. 
689 SOU 1929:39, s. 18. 
690 Ibid. s. 19. 
691 SOU 1948:44, s. 8 
692 1949 RD prot. FK 31:84, sid. 89. 
693 Dvs. mycket korkat, Erlander (2001), s. 410-411. 
694 1949 RD prot. FK 31:84. Sid. 87. 
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Principbeslutet 1949 gick igenom med huvudsakligt stöd från oppositionen – en 
majoritet av socialdemokraterna röstade emot den egna regeringens förslag. Ett 
par år skrev Erlander i dagboken om detta tillfälle: ”Prästlönestormen gav 
intryck, som man har svårt att glömma”695. Vid det slutliga beslutet 1951 
godkändes förslaget av en nästan enig riksdag. 

11.4 Lösen och andra avgifter 
Från 1862 bar prästerna inte upp lösen för sin egen inkomst. Från 1862 förbjöds 
avgifter för särskilda förrättningar696. Lösen kunde dock därefter förekomma 
även i den kyrkliga förvaltningen697. Fäderneslandet uppger i en notis 1894698 att 
prästerskapet i Lund ”helt fräckt brukat taga 50 öre för hvarje 
afflyttningsbevis”, vilket utgår från att sportelförbudet också skulle gälla 
förvaltningsdelen av prästsysslorna. 1919 klagade prästerskapet i Skåne över att 
de inte fick någon extra ersättning i form av lösen för det arbete de hade med 
underlaget för pass till Danmark699. De myndigheter som utfärdade passen fick 
4 kronor, men det enda passutfärdarna behövde göra var att ”skrifva af våra 
frejdebetyg. Det synes därför vara rimligt, att prästerskapet, som alltså har det 
drygaste arbetet med att tillhandahålla primäruppgifterna, äfven erhölle någon 
ersättning för detta arbete”. De anhöll om 50 öre. Det var dock enligt Lunds 
domkapitel inte bara en prästerlig lönefråga – resorna till Danmark syftade 
mest till att köpa sprit och det idkades handel med frejdebetygen. Statistiska 
Centralbyrån menade att prästerskapets rätt att ta ut lösen för intyg som 
utfärdas från pastorsexpeditionerna var främmande för 1862 års förordning om 
det prästerliga avlöningssystemet. Kammarkollegiet föreslog att frågan skulle 
utredas av särskilda sakkunniga. Frågan var tydligen inte självklar. 

I 1951 års löneregleringsbeslut upprepades 1862 års förbud för präster att ta 
emot särskild ersättning för det som ingick i tjänsten700, vilket kan tyda på att 
det hundraåriga förbudet i praktiken inte hade efterlevts.701 

B. Icke ordinarie  

Ett antal e.o. präster lämnade 1902 in ansökningar inom rikets samtliga stift om 
förbättrade löneförhållanden, alltså ännu en yrkesgrupp som utnyttjade det nya 

                                                 
695 Erlander (2001) s. 295-6 samt (2003), s. 61.  
696 Se t.ex. RD 1908 prot. Bihang 2 s., 2 a., 6 b. Betänkande och förslag ang. reglering af 
presterskapets aflöning, afgivet 1903. Sid XLIV. 
Vissa sportler kan ha samlats in och sedan fördelats mellan de på platsen tjänstgörande be-
fattningshavarna. En sådan metod tillämpades sedan länge i vissa förvaltningen, t.ex. vid 
Svea Hovrätt (Källa: Löneregleringskommittén 1874-79; Riksarkivets kommittéarkiv, ÄK 532, 
volym 1. Skrivelse med underlag från Svea Hovrätt, förmodligen hösten 1874, om sportler-
nas fördelning).  
698 Fäderneslandet den 29 december 1894. 
699 1919-02-14; ärende 17. Ecklesiastikdepartementet. RA:s konseljdatabas. 
700 RD 1949 prot. FK 31, sid. 89 Statsrådet Quensels anförande. 
701 Se t.ex. Strömstads Tidning 20 februari 1895 som rapporterade att sportler i huvudstaden 
togs vid prästerliga förrättningar inte bara av de svagast avlönade prästerna utan även av 
några kyrkoherdar. Jag har dock ännu inte funnit något om detta i övrig press. 
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samhällsklimatet för att göra sin krav hörda – ansökningarna var utformade 
efter en tryckt text som samlat många underskrifter702. Lönen för en 
pastorsadjunkt kunde enligt skrivelsen vara i genomsnitt 750-1110 kr (inklusive 
vivre), i ett par stift högst 1200 kr efter 10 års tjänstgöring703. Bristerna i 
avlöningen av de extra ordinarie prästerna drabbade individerna men bidrog 
också till den prästbrist som rådde, trots den stora minskningen av präst-
tjänsterna vid mitten av 1800-talet. I skrivelsen krävdes 800 kr mer i lön utöver 
vivre. 1908 avlämnade Kammarkollegium en utredning om de extra ordinarie 
prästernas avlöningsförhållanden704. Adjunkterna beviljades så småningom 
minst 1 000 kr plus fri bostad och vivre705 samt i viss utsträckning pensions-
rätt706. 

De e.o. prästernas ställning preciserades något 1935707. Man skiljde mellan 
ständiga adjunkter och pastoratsadjunkter, de sistnämndas ställning var osäker 
eftersom de inte hade någon befattning för viss tid eller t.v. utan kunde mista 
förordnande och därefter utan lön få invänta nytt förordnande. Nya regler kom 
i samband med samordningen med SAAR 1951. 

C. Pensioner 

Prästerna saknade från början pensionsrättigheter – de skulle tjänstgöra, 
själva eller med vikarier, till sin död. Nådårssystemet var ett försök att mildra 
bristen på efterlevandepension efter en prästs dödsfall, innebärande att en änka 
efter en avliden präst kunde ha rätt att behålla sin mans inkomster och bostad 
under ett eller två år. Den tillträdande prästen fick under tiden nöja sig med sin 
gamla inkomst. Ett exempel på systemets följder är att ärkebiskopen Wallin 
aldrig hann få ut sin ärkebiskopslön – företrädarens änka åtnjöt nådårsrätten 
och när lönen blev tillgänglig 1840 var Wallin redan död ”sedan länge”.708 För 
att lösa bekymmersamma fall togs nådårsmedlen liksom den allmänna 
begravningshjälpen ur ordinarie tjänsters löner och verkar ha gått till en 
kombination av behovsprövad efterlevandepension och begravningshjälp (jag 
kan inte klargöra uppdelningen).  

Först 1910 kunde en präst gå i pension men pensionsåldern sattes högt, 75 
års ålder och den som utnämnts senast 1910 var överhuvudtaget inte tvungen 
att avgå709. 1930 sattes åldern vid 70 år710 och 1951 vid 65 år. Därmed var 
anpassningen till statstjänstemännens generella lönesystem genomförd. 

                                                 
702 Skrivelsen, i form av en utförlig utredning, finns i akten: Kammarkollegium angående 
förbättring af det extra ordinarie prästerskapets aflöningsförhållanden, 1908-12-31, ärende 
15; Ecklesiastikdepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
703 En vaktmästare i Göta Hovrätt fick vid samma tid 1 100 kr (Statsliggaren (1901)). 
704 Se Kammarkollegiums ovannämnda betänkande 1908-12-31, ärende 15; Riksarkivets kon-
seljdatabas.  
705 Enligt adjunktlöneförordningen 1914. 
706 SFS 1910:141. 
707 SFS 1935:17. 
708 Norrman (1980), s. 33-34. 
709 Liksom i viss utsträckning e.o. präster; se SFS 1910:141. 
710 SOU 1967:46, s. 75. 
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Ärkebiskopen Reuterdahl711 ansökte om behovsprövad pension vid 1870 års 

riksdag. Han var 74 år med 52 års tjänst och skrev att han 
känner behof af hvila och derföre, … med undertryckande af den 

känsla som bjöd honom att åt det allmänna egna äfven sina sista krafter 
önskade att se den plats, som blifvit honom anförtrodd, lemnad åt andra 
krafter….  

 
Han hade ”från barndomen varit mycket fattig och sedermera länge 

besvärats af skuld samt alltjemt känt sig förpligtad att biträda fattiga 
anförvandter…”. Nu hade han mest böcker och bohag, dvs. ting som inte gav 
så mycket i pengar. Han ansökte om 7000 rdr i pension, vilket väckte debatt. 
Utskottet tyckte att han kunde fortsätta arbeta, eftersom ”någon rubbning icke 
egt rum i det tillitsfulla förtroende, som städse kommit Erkebiskopen 
Reuterdahl till del”, dvs. han ansågs fortfarande kunna sköta tjänsten. 

 
Men det avgörande var nog att utskottet inte ansåg att ”pensionering af 

prestmän… böra av Riksdagen medgifvas”. Prästämbetet var på livstid och ett 
pensionssystem för präster hade ännu inte införts. I FK utvecklade en talare att 
pensionsprinciperna för biskopar innebar att verksamheten istället sköttes av 
övriga, t.ex. av kontraktsprostarna. Däremot hade, menade von Stockenström, 
nationalbelöningar utdelats, t.ex. ”till den snillrike man, hvilken tog en 
hufvudsaklig del i upprättandet af våra grundlagar, till den skarpsinnige 
bearbetaren av vårt nya lagverk och till honom, som byggt de förnämsta af 
våra järnvägar”, varmed måste ha avsetts Järta, Richert respektive Ericson. 
Dvs. en pension till Reuterdahl kunde likaväl tolkas som en nationalbelöning. 
En talare föreslog istället beviljande av anslag för en vikarie, mot vilket 
invändes att ärkebiskopen hade så stora inkomster att han själv kunde avlöna 
ett biträde, vilket ju var det normala beteendet för åldrande och svaga 
tjänstemän. I andra kammaren yttrade en ledamot: ”Vore jag förvissad att efter 
hans afträde embetet icke blifver tillsatt, skulle jag icke motsätta mig 
pensionen…” men han insåg att detta med stor säkerhet inte skulle inträffa, 
varför han ville avslå ansökan, vilket också blev riksdagens beslut. 

 

D. Kommentar 

Frågan är vilken av övergångarna 1962, 1910 eller 1951 som kan betraktas som 
den avgörande moderniseringen, se nedan: 

                                                 
711 RD 1870 prot., FK II:290, AK II: 537. Bihang 4.1., bet. 29, s. 11.  
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Reformår Viktiga förändringar 

1815 Reformeringen av lönesystemet påbörjas. 
1862 Prästernas egen indrivning av sin lön avskaffades, enhetligare 

tionden, men mer än hälften av lönen fortfarande in-natura-
baserad. 

1910 Obligatorisk pensionsavgång vid 75 år, tiondena började skrivas 
av, kontantlön med stora och många lokala variationer. 

1951 Kontantlön enligt 1948 års SAAR. Rätten till fri bostad drogs in712.  
 
Den viktigaste brytpunkten mellan det gamla och det nya sättet att 
administrera prästerna verkar gå mellan tiden före 1862 och efter 1951, dvs. hela 
seklet 1862-1951 präglades av övergångsformer. Räknat från 1815 blir det en 
135-årig reformeringstid. 

Prästerskapet slog vakt om sitt tionde som, förutom att det var en gynnsam 
löneform, dessutom kunde kopplas till uttalanden i Bibeln. Prästeståndet gjorde 
kollektivt motstånd mot moderniseringarna. Övergången till ett modernt 
lönesystem blev därför extremt utdragen och problemfylld. 

Sammandrag 
Prästerna hade ett eget stånd inom folkrepresentationen vilket gjorde dem till 
en av de mäktigaste yrkesgrupperna i det gamla samhället. Men de fick lägga 
mycket energi på att driva in sina tionden från ett alltmer motspänstigt 
bondesamhälle. Reformeringen av tiondet och dess uppbörd har skildrats av 
Alsne, dock utan någon analys av kyrkoherdarnas roll som åtminstone delvis 
autonoma professionella. Denna självständighet liksom inkomstformerna var 
både ekonomiskt och statusmässigt betydelsefulla för prästerskapet vilket 
framgår av den utdragna lönereformeringen, 1862-1951. Någon vetenskaplig 
skildring av hur prästernas lönesystem utvecklades efter 1862 har jag inte 
lyckats finna. Löneregleringen inleddes i samband med att prästerskapets 
världsliga makt började avta från mitten av 1800-talet. Löneformerna medförde 
stora skillnader inom prästerskapet, eftersom avlöningen av de icke ordinarie 
föll på kyrkoherdarna. Som den sista av professionerna fördes prästerna ut ur 
indelningsverket efter 1910 och därmed skapades också förutsättningar för 
pensionering. 

                                                 
712 Krantz 1987), s. 67.  
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12 Läroverkslärare 

Läroverks- och gymnasielärare hade inte under 1800-talet lika starka samband 
med statsförvaltningen som flertalet av de andra här beskrivna professionerna. 
De hade dock ett indirekt samband med förvaltningen genom att läraryrket ofta 
var både en startpunkt för en prästkarriär och en slut- eller mellanstation för 
docenter och obefordrade universitetslärare och -forskare. Vidare var 
gymnasielektorer ledamöter i domkapitlen. 

A. Ordinarie 

12.1 Indelt lön och sportler 
 

Rektorn Unaeus vid Piteå trivialskola713, Norrbottens län, 1810714 fick 
liksom många andra i den ecklesiastika sektorn vara sin egen 
uppbördsman. Unaeus hade beviljats tionden, s.k. tertialtionden som 
även prästerna hade, men listan på räntegivare var ofullständig och vissa 
betalade inte. Av hans skrivelse till landshövdingen framgår att av de 
hemman som skulle betala så var flera dels inte uppförda på hans 
tiondesättningslängd, dels inte närvarande vid betalningstillfället trots att 
de under den senaste vintern blivit informerade om beloppen och blivit 
instämda i hela församlingarnas närvaro. Han vågade därför 

”hos herr Baron, Landshöfdingen och Riddaren allerödmjukast 
anholla att genom dess höga ämbetes åtgerd blifwa befordrad och 
förhulpen så till utbekommande af en ordentelig förtekning på dessa 
i sednare tider inom Bygdeå tilkomna skattebönder och min 
tredjedel af deras tionde, som til åtnjutande af min lagliga rätt ej 
allenast för sistlidet år, utan äfwen för i öfrigit förfluten och 
tilkommande tid. ” 

 
Hans framställan ledde till att en ny lista fastställdes. 
 

 
Vi ser ovan i ett nötskal det ofta envisa och tidsödande, energiska och 
noggranna, delvis konfliktladdade, arbete som krävdes av en indelningshavare 
för att få ut sin lön. En del av lärarlönerna betalades in natura ända fram till 
1870-talet (och en övergångstid därefter)715. 

                                                 
713 lägre läroverk 
714 25 januari 1810, ärende 5195, 1807, 22 juli 1807. Årshandlingar 1810, Västerbottens län, 3:e 
provinskontoret, Kammarkollegium. Riksarkivet. 
715 Enligt Statsliggaren. 
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B. Icke ordinarie 

12.2 Reglering av icke ordinarie personal 
Ett tidigt reglerande av extra personal finns redan i 1820 års skolordning716: 

”Den, som i egenskap av vikarie med fullt ansvar bestrider en annans 
syssla, njute för den tid han således sysslan förestått en fjärdedel av den 
tillhörande lönen, såvitt icke annorlunda med Ephori minne och bifall 
åsämjes, och de övriga tre fjärdedelar upbäres och njutes av ordinarien 
(kap. 4 §2).” 

 
Här möter vi fjärdedelsprincipen, som blev en vanlig princip först i 1870-talets 
allmänna lönereglering. 

1863 fick Ecklesiastikdepartementet in begärda uppgifter om hur många 
lärare i varje stift som längre än 5 år tjänstgjort som extra ordinarie lärare med 
samma ansvar som ordinarie lärare717. Det totala antalet visade sig bli 193, med 
stora skillnader mellan stiften – Visby hade 0 och Skara hade 39. I begreppet 
extra ordinarie innefattades också extra lärare, s.k. duplikanter och vikarier718. 
Andelen extrapersonal var alltså relativt hög i lärarsektorn, som 1864 hade 
drygt 600 ordinarie innehavare. 

Under decenniet 1896-1905 hamnade 95 ärenden om extra ordinarie personal 
på regeringens bord, vilket är en närmast explosiv ökning i förhållande till 
tidigare decenniers enstaka ärenden. Ärendena gällde framförallt universitet, 
skolor och präster. Ökningen fortsatte under decenniet 1906-15 och resulterade i 
totalt 124 e.o.-ärenden med 5-15 ärenden sektorsvis; typiska ärenden var 

- e.o. lärare som tjänstgjort efter lästerminens slut 
- e.o. ämneslärares arvoden. 

 
Första gången en kvinna nämns i ett e.o. ärende i konseljen719 är den 15 
november 1907 ”angående gift kvinnas anställning såsom e.o. lärare vid allmänt 
läroverk”. 

Den extra ordinarie anställningsformen som särskild lönegrund försvann i 
mitten på 1930-talet, bortsett från lärarsektorn som hade en speciell extra-
ordinarie-situation. Extra ordinarie-begreppet levde kvar längst i lärarsektorn 
och medförde fortfarande i 1948 års allmänna avlöningsreglemente särskilda 

                                                 
716 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skolordning 16 december 1820. I Förteckning över Kung-
liga plakater, resolutioner, förordningar och påbud samt andra allmänna samlingar som av 
trycket utkommit (sedermera Svensk författningssamling). 1820.  
Konsistorierna med uppgifter om de lärare som före werkställandet af 1858 års läroverksre-
glering längre än 5 år tjänstgjort såsom extra ordinarie lärare, 1863-03-20; ärende 7; Ecklesi-
astikdepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
Antalet icke ordinarie avviker från det som Hultqvist (1954, s. 75-77) redovisat för 1864, 
nämligen 44, som dessutom gäller alla icke ordinarie, medan den högre siffran, 193, i ovan-
nämnda ärende från 1863, bara omfattade dem som varit icke ordinarie mer än 5 år. Jag kan 
inte avgöra vad skillnaden beror på, men jag tror mer på den högre siffran i det refererade 
ärendet. Kanske har Hultqvist gjort ett stickprov. 
719 Riksarkivets konseljdatabas. 
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villkor, vid en tidpunkt när de extra ordinarie hade försvunnit i övriga yrkes-
kategorier. 

Utöver de extra ordinarie fanns även extra lärare. ”Extralärareländet” var ett 
diskussionsämne på 1890-talet och ledde till att riksdagen 1902 inrättade 80 nya 
lärartjänster720. Före 1935 var andelen extralärare av läroverkslärarkåren 24 
procent, men detta år minskade den till omkring 10 procent721, förmodligen 
främst genom ökad tillgång till e.o.-tjänster. De extra lärarna omfattades inte av 
1934 års pensionsreform för de e.o.. 1941 hade andelen extralärare av alla 
ämneslärare åter ökat till 24 procent. Bankoutskottet påpekade 1944722 att allt 
fler extra-adjunkterna uppnådde 35 år och därigenom inte, om de blev e.o., 
kunde uppnå tillräckligt antal tjänsteår för full ålderspension. Ett stelt 
tjänstetänkande, som inte höll jämna steg med den faktiska arbetsvolymen, 
rådde alltså i någon mån i skolsektorn. 

C. Pension 

Möjligheten för lärare att räkna dubbla tjänsteår när de sökte prästtjänster, var 
ett sätt att ”pensionera” lärare eftersom de inte förrän 1858 fick pensionsrätt 
från indragningsstaten (se forskningsläget ovan). 

D. Kommentar 

Sammandrag 
Inkomsterna för de extra ordinarie lärarna reglerades redan tidigt på 1800-talet, 
nästan ett sekel innan de extra ordinarie i centrala statsförvaltningen fick 
bestämda månadsinkomster, förmodligen beroende på läraryrkets speciella 
krav på kontinuitet och stabilitet. Både adjunkter och lektorer hade dock, vid 
sidan om penninglönen, kvar indelta löner som började avvecklas först från 
1870-talet, ett annat tecken på att yrkena gynnades av statsmakterna. 

                                                 
720 Blomqvist (1992), sid. 361. 
721 RD prot. 1944, saml.8, bankoutskottets bet. 25. 
722 RD prot. 1944, saml. 8, bankoutskottets bet. 25. 
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13 Sportler 

 
Medlen från stämpelavgifter reglerades i vad som ursprungligen kallades 

förordningen om chartae sigillatae, alltså stämplade blad723. Stämpelavgifter 
togs även ut i många andra sammanhang, t.ex. vid lagfarter och boupp-
teckningar. Ansvaret för denna förvaltning låg hos det centrala chartae 
sigillatae-kontoret, från början som en del av Kammarkollegiet men som 1830 
flyttades till Statskontoret. Uppbörd och redovisning sköttes ute på myndig-
heterna av särskilt utsedd personal som fick provision för detta arbete, s.k. 
sigillpengar.  

 
Till skillnad från stämpelavgifterna var expeditionslösen en avgift som 

allmänheten betalade direkt till den tjänsteman som lämnade ut handlingar, 
utslag, avskrifter etc. Expeditionslösen var en laglig inkomst för tjänstemännen 
som de normalt inte behövde redovisa för, s.k. sportler. En del av den 
expeditionslösen som togs upp av Kungl. Maj:ts kansli kallades kansligebühr. 
Den upphörde som en särskild avgift och bakades in i stämpelavgiften vid 
omorganisationen av kansliet i mitten på 1830-talet. 

 
Andra sportler var t.ex. mantalsskrivningsprovisioner som häradsskrivarna 

fick när de övertog mantalsskrivningen från andra tjänstemän eller andra 
prestationsrelaterade procenter, s.k. remisslage etc. Vissa av löseninkomsterna 
gick direkt till den individuelle tjänsteman som utfört arbetsuppgiften, t.ex. en 
avskrift av ett dokument, medan andra fördelades på ett antal tjänstemän 
inom verket ifråga enligt lokala överenskommelser, avtal som kunde bekräftas 
på högre nivå. 

 
Alltifrån förtroendetjänstemän (de högsta posterna) till och med kanslister, 

vaktmästare och exekutionsbetjänter (dvs underordnade indrivnings-
tjänstemän), både i städer och på landet hade rätt till sportelinkomster. 
Sportlerna var en viktig inkomstkälla för flera yrkesgrupper med låga 
nominella löner. 

 

 

13.1 1800-talets början 

Sportlerna, dvs. expeditionslösen från allmänheten och provisioner från staten, 
låg helt utanför skattesystemet, och fanns inte med i beräkningen av statliga 
inkomster. De behövde inte redovisas av tjänstemannen. Vissa av sportlerna var 
pensionsgrundande. I riksdagen framfördes att sportlerna kunde medföra 
integritetsproblem. Men det fanns också en opinion i riksdagen som menade att 

                                                 
723 Översättningen föreslagen av Lars-Olof Skoglund. Även singularformen charta sigillata 
användes. Under 1800-talets gång ändrades termen till stämpelpappersavgift och därefter 
stämpelavgift. 
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sportlerna var ett sätt att hålla tjänstemännen alerta. Ett samlat avskaffande 
kom därför att dröja. En stor fördel för regering och riksdag var att 
tjänstemännens löner inte helt behövde finansieras av riksbudgetens anslag 
utan att låga löner kompenserades genom betalningar direkt till tjänstemannen 
från allmänheten. 

Den stora roll som lösen spelade i finansieringen av statsapparaten framgår 
redan av beslutet 1812 om en 50-procentig ökning av all expeditionslösen. Det 
var administrativt förhållandevis enkelt att på en gång förbättra inkomsterna 
för framförallt expeditionshavande tjänstemän i domstolar, landsstat, inklusive 
skatteförvaltning, lantmätare m.fl., tjänstemän på alla nivåer som utsatts för 
dyrtid och låga anslagsfinansierade löner men som samtidigt var viktiga 
förutsättningar för statens funktion. 

Borgarståndet kritiserade höjningen 1812724, eftersom den till en början inte 
omfattade underdomarna på landet, häradshövdingarna; expeditionstaxan 
hade nämligen den i lönesammanhang värdefulla egenskapen att den för en 
och samma prestation kunde differentieras beroende på typ av myndigheten 
som utförde den, t.ex. kollegier, rådhusrätt eller häradsrätt. Hela 
expeditionstaxan borde höjas, menade borgarståndet. Denna brist rättades till i 
den slutgiltigt beslutade taxan. Av riksdagshandlingarna 1812 i denna fråga 
framgår också att sportler i hovrätter och kollegier skulle hanteras på ett särskilt 
sätt, nämligen samlas i en särskild sportelkassa för att sedan fördelas 
”betjeningen emellan på det sätt ledamöterna emot hwars och ens göromål och 
förtjenst finner swarande” 725. 

I borgarståndet påpekades att notarierna vid underrätterna i städerna 
förlorade på 1821 års expeditionstaxa genom att taxan sänkts för ark nummer 
två. Ersättningen för renskrivning var högre vid häradsrätterna (på landet).726 
Sambandet mellan lösen som avgift för statliga tjänster (som medborgarna ville 
ha låga) och inkomstkälla för tjänstemännen (som dessa ville ha så höga som 
möjligt) gjorde det svårt att hitta rätt nivå. 

Särskilda utskottet var i sitt betänkande 1823 (SäU23)727 emot tjänstemännens 
försörjning genom expeditionslösen och liknande. Lösen må 

”upphöra att särskilt betalas till vederbörande statsexpeditioner och 
förvaltningsverk, utan i stället i chartan728 eller på annat sätt lämpligt sätt 
ingå till ersättning, genom statsverket, åt de ämbetsmän vilkas löner är på 
sådana sportler beräknade. ” 

 

                                                 
724  1812 RSt, Br prot. II:683. 
725  1812 RSt, Bihang 3.e bandet, skrivelse från RSt 18 juli. Om tillämpningen av detta se t.ex. 
tidigare fotnot om förhållanderna vid Svea Hovrätt på 1870-talet. 
726  1828 Rst, bg. bilaga sid. 150. 
727 Särskilda utskottets betänkande 1823 (SäU 23), sid. 22. Rst prot. 1823. Bihang. XI saml., 
bet. 3. Betänkande rörande reglering af rikets styrelseverk (samma volym som Bihang, IV 6. 
saml). 
728 SäU 23, sid 116. Med ”chartan” menas Charta sigillata, dvs. stämpelblad. 
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Dvs. expeditionslösen borde bytas ut mot stämpelavgifter. Landssekreterarna729 
avlönade själva skrivarebiträden vilka istället, enligt SäU 23, borde anställa av 
staten.730 

Expeditionslösen kunde lätt missbrukas. I Rikets Ständer talades exempelvis 
1823 om de missbruk av expeditionslösen som ”nästan dagligen förspörjes”; 
lösen beskrevs som betungande både för ståndspersoner och den besuttna 
allmogen; expeditionslösen anpassades nämligen delvis efter 
betalningsförmåga. Missbruken bestod bl.a. i att originalhandlingar som 
lämnats in till myndigheten kunde återfås som lösenpliktiga avskrifter. Vidare 
klagades över ”den gränslösa och i alla afseenden kostsamma godtyckliga 
utdragning å bokstäver och meningar samt titulaturen m.m. som endast föröda 
papper och öka parternas kostnader.”731 

13.2 Sportlerna i Kungl. Maj:ts kansli 

Sportlerna ansågs framförallt olämpliga i Kungl. Maj:ts kansli. I mitten på 1830 
började man ta itu med att omvandla expeditionslösen till stämpelavgifter, 
varvid tjänstemännen skulle kompenseras med lönehöjningar. 

I debatten i riksdagen framhölls ytterligare en nackdel med systemet: 
sportler var svåra att avskaffa. Statssekreteraren732 Danckwardt yttrade i adels-
ståndet733 att han fann ”embets- och tjenstemannapersonalens aflönande genom 
sportler… olämpligt och motbjudande”, att de borde avskaffas helt men att det 
borde ske ”småningom” och att en början lämpligen borde göras med Kungl. 
Maj:ts kansli. Han menade att sportlernas avskaffande inte behövde öka 
statsanslaget för lönerna, eftersom staten fick motsvarande inkomster genom 
stämpelavgiften, inkomster som i staten kunde konteras som ökad avlöning för 
tjänstemännen, en konstruktion som dock inte slog rot734. Han ansåg att 
sportelsystemet inverkade negativt på pensionerna och ledde till att tjänstemän 
med sportler ”nödsakas således att tjena qvar ända till dödsstunden, ehuru de 
långt förut varit pensionsmässiga”. En annan talare, Posse, framförde att ett av-
skaffandet av sportler inte skulle göra hanteringen långsammare, eftersom 
”sportlerna icke tillfalla dem, som egentligen bestrida göromålen.”735 
Hartmansdorff instämde: den höga andelen sportler ledde till att tjänsterna ofta 
innehades ”af dem, som icke orka arbeta, och de, som göra tjensten, hafva 
intet”, dvs. ingen lön på stat. 

Sportelreformen hade som synes höga anhängare och 1834 beslöt deras 
avskaffande inom Kungl. Maj:ts kansli. Sportlerna blev tills vidare kvar i resten 
av förvaltningen. 

                                                 
729 våra dagars länsråd, dvs. avdelningschefer vid länsstyrelserna 
730 SäU 23, sid 201. 
731 1823 RSt, Ad. Prot.2, s. 279-81. 
732 Titeln statssekreterare betecknade fram till 1840 ett slags juniorminister med ansvar för en 
expedition. Statssekreterarna deltog dock bara i konseljen när deras egna ärenden föredrogs, 
medan statsråden var ständigt närvarande. 
733 RD prot. 1834, Ad. Bd 11-12, 11 aug. 1834. 
734 dvs. ett slags indelningsverk; man anar varför idén begravdes i tysthet. 
735 Sportlerna samlades i en kassa som fördelades efter en beslutad avlöningsprincip. 
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13.3 En bred avveckling inleds 

I Riksarkivet finns ett utlåtande från de särskilda kommitterade som 1834 
utformade förslaget om sportlerna till Kungl. Maj:ts kansli736 . De kommitterade 
resonerade om andra yrkesgrupper med låga löner och betydliga sportler 
”såsom häradshöfdinge-, landssecreterare-, postinspectors- och 
postmästaretjenster” och att man borde beräkna deras stämpelavgifter (jag 
antar att det gäller fullmaktsavgifterna) inte bara på den kontanta lönen utan 
även på sportlerna. Uppräkningen visar vilka som vid denna tid drog på sig 
uppmärksamhet för höga sportler. Expeditionslösen uppmärksammades även 
ofta av JO, se Bilaga 4. 

1858 avskaffades centralmyndigheternas, dvs. kollegiernas737 tjänstemäns 
sportelrätt för utgående expeditioner, däremot fick de behålla sportlerna för 
diariebevis och avskrifter738. 1868 anhöll riksdagen om att avskaffande av 
expeditionslösen och andra sportler skulle utredas739. Diskussioner pågick om 
dessa indragningar, liksom om borttagande av sportler i post och tull. Men 
politikerna var fortfarande ambivalenta: det framfördes samtidigt i utskottet740 
att inkomster av t.ex. expeditionslösen för landssekreterare, underdomare (bl.a. 
häradshövdingarna) och hovrätternas expeditionshavande ”bättre än genom 
fasta löner kunna lämnas efter tjenstegöromålens vexlande omfång”. Mot detta 
ställdes att det var göromål av ganska enkel beskaffenhet som fick lands-
sekreterarnas höga inkomster att öka ”i samma mån som den ekonomiska 
ställningen är betryckt”, t.ex. utmätningar och att metoden åstadkom ojämnhet 
i avlöningen. Herr Waern framförde att det fanns landssekreterare med orimligt 
höga löner. ”Att göromålens gång påskyndas i följd av sportelsystemet har man 
anfört som skäl… men andra tjänstemän gör dock sina skyldigheter utan 
sportler”. 

1874-83 genomfördes en ny stor lönereglering. Dess största betydelse var 
helhetsgreppet på lön, sportler, boställen och pension. En kraftig minskning av 
expeditionslösen skedde i samband med landsstatens och häradshövdingarnas 
lönereglering och även i centralförvaltning och landsstat bland dem som hade 
haft sportler. 

Som kompensation tilldelades tjänstemännen tjänstgöringspengar vilka i 
centralförvaltningen utgjorde mellan 30 och 45 procent av totalinkomsten, i 
genomsnitt omkring 1/3. Andelen tjänstgöringspengar var lägst för kollegiernas 

                                                 
736 Kammarexpeditionen, statsrådsprotokoll 18 jan 1834. Volym 48, jan-april 1834, A1. Riks-
arkivet. Utlåtande från den 23 nov 1833. 
Ett tiotal myndigheter styrdes kollegialt, dvs. genom omröstning i en styrelse bestående av 
en president och råd, som alla var ledande tjänstemän vid verket. 
SFS 1858:15, 23 februari. ”Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär till samtliga de collegier samt civila 
embetswerk och myndigheter, för hwilka löneförhöjningar blifwit wid innewarande Riksdag 
bewiljade, angående tiden och wilkoren för dessa lönehöjningar”. 
739 RD 1868 prot., Bih 4, 1 saml., utskottsbetänkande 98. 
740 Ovanst. utskottsbetänkandet s. 5. 



 

177 
 

ledamöter, dvs. råden (drygt 30 procent741) och sedan stigande för de lägre 
avlönade, omkring 40 procent för assessorerna och registratorerna och strax 
under 45 procent för kanslisterna. Vaktmästarna (i centralförvaltningen) 
däremot fick mindre än 30 procent tjänstgöringspenning, kanske beroende på 
att de i sin position fortfarande kunde få extrainkomster i tjänsten i form av 
praktiska extrauppdrag. 

Fördelen med tjänstgöringspengarna som en fast andel av lönen, istället för 
rörliga sportler, var överblickbarhet, styrbarhet och möjlighet att kombinera 
med lönepolitiken i stort. Andelen utgjorde framförallt en beräkningsbas för 
vad som skulle dras ifrån vid sjukdom och pension och för den del som skulle 
tillfalla vikarien, även om vikarielönens utveckling i många fall gjort att 1/3 
redan sågs som för låg vikarielön. 

Likheten mellan stad och land var en särskilt viktig princip i 
riksdagsdebatten vilket skapade problem. 1878 yttrade ledamot i AK, 
Behmer742, att allmänheten fick känning av att landsstaten nyligen fått 
löneförhöjning genom att ”städernas invånare då de vända sig till domstol, 
skola betala ökad expeditionslösen, derför att landsstatens tjenstemän, af hvilka 
städerna hafva föga eller ingen nytta, fått löneförhöjning.” Den kände 
sparsamhetskämpen Liss Olof Larsson framhöll att stämpelpappersavgifter inte 
var en lämplig metod att finansiera lönehöjning för statstjänstemän, av hänsyn 
till de fattiga. Sambanden mellan löner, expeditionslösen och stämpelavgifter 
störde rättvisekraven i statstjänstemännens löner och medborgarnas avgifter till 
olika myndigheter. Systemet var fortfarande överbestämt och stelt. 

Avvecklingen av sportler i förvaltningen som helhet dämpades beroende på 
att kommunikationsverken hade börjat expandera redan efter seklets mitt 
liksom deras användning av sportler. 

13.4 Förvaltningsstatistik 1881-1891743 

Ovan har det ganska exklusiva sällskapet beskrivit som lyfte indelt lön 1823: 
generaler och liknande med översteboställen, officerare vid indelta regementen, 
vissa landshövdingar, landsstaten, lantmäteri- och jägeristaterna, lagmän, 
häradshövdingar, präster, dvs gräddan av de regionala och lokala 
makthavarna744. Bilden av sportlernas fördelning i SCB:s statistik från 1880-talet 
blir delvis annorlunda: utöver den lokala makteliten i form av härads-
hövdingar, landsstatens olika delar, postmästare och fängelsedirektörer syns nu 
även registratorer, vaktmästare, revisorer och kamrerare i den centrala 
förvaltningen samt kommuniaktionsverkens post-, järnvägs- och 
telegrafpersonal, lotsar och fångvårdens vaktkonstaplar och vaktkvinnor, och 
det finns all anledning att tro att detta inslag i tjänstemännens inkomster har 
pågått under lång tid. 

                                                 
741 Det behöver inte betyda att de haft så stor andel som 30 procent i sportler men tyder 
onekligen på att även högre tjänstemän i centralförvaltningen fram till denna tid hade bety-
dande inkomster från sportler. 
742 1878 RD prot., AK V:64, s. 25. 
743 Jag tackar Jan Ottosson som påpekade värdet av denna statistik. 
744 Björklund (1964).  
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Sportler i myndighetsutövning 
Sportler hade flera olika ansikten. Den mest officiella och allomfattande var den 
expeditionslösen allmänheten fick betala för att få ut beslutsdokument, 
fullmakter etc. En överblick över vad som återstod på 1880-talet av 
centralbyråkratins sportler och deras andel av totalinkomsterna ges i 
nedanstående tabell. 

 
Tabell. Centralbyråkratins sportler i form av (huvudsakligen) expeditionslösen 

Myndighet         Befattning Fast lön Sportler S:a inkomst 

Andel 

sportler, 

1=100 

procent  

KM:s kansli      

Just.dep Registrator 4000 200 4200 0,05 

Nedre Just.revisionen Registrator 3500 3000 6500 0,46 

JK Registrator 3000 10 3010 0,003 

UD Arkivarie 4000 10 4010 0,002 

Lantförsvarsdep. Registrator 4000 800 4800 0,17 

Sjöförsvarsdepm Registrator 4000 10 4010 0,002 

Civildep. Registrator 4000 500 4500 0,11 

Finansdep. Registrator 4000 200 4200 0,05 

Eckldep. Registrator 4000 600 4600 0,13 

      

Svea Hovrätt Advokatfiskal 4500 600 5100 0,12 

 Aktuarie 3200 3100 6300 0,49 

 Arkivarie 3400 250 3650 0,07 

 

5 fiskaler, 

vardera 2700 250 2950 0,08 

GötaHovrätt Advokatfiskal 4500 330 4830 0,07 

 Aktuarie 3200 2762 5962 0,46 

 Arkivarie 3400 200 3600 0,06 

Hovr SoB Sekreterare 4000 2281 6281 0,36 

 Advokatfiskal 3500 964 4464 0,22 

 

Aktuarie och 

arkivarie 3400 178 3578 0,05 

Krigshovrätten Sekreterare 3300 50 3350 0,01 

 Vaktmästare 600 10 610 0,02 

Kammarrätten 

Aktuarie och 

registrator 3000 100 3100 0,03 

 

Advokatfiskal
745 4500 1690 6190 0,27 

Skogsstyrelsen 

Registrator och 

aktuarie 2640 94 2734 0,03 

Medicinalstyrelsen Sekreterare 4500 75 4575 0,02 

                                                 
745 Sportlerna kallas i detta fall aktoratsarvoden. 
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Registrator och 

aktuarie 3200 50 3250 0,02 

Kommerskollegium 

Registrator och 

aktuarie 3120 380 3500 0,11 

 Kanslist 1200 1600 2800 0,57 

Generalpoststyrelsen Registrator 3000 312 3312 0,09 

 Aktuarie 3000 1880 4880 0,39 

Stockholms 

skoldirektion Sekreterare 3000 75 3075 0,02 

Källa: Bisos. Avlönings- och pensionsstatistik 1881. SCB. 
Kommentar: Även advokatfiskalers arvoden för rättegångar inkluderas ovan. 

 
Som framgår av tabellen förekom sportler fortfarande vid regeringskansliet på 
1880-talet trots avvecklingen på 1830-talet. Man ser även att vissa registratorer, 
aktuarier, sekreterare vid de högre domstolarna och centrala myndigheter 
fortfarande, trots 1870-talets rensning, kunde få en betydande del av sina 
inkomster genom expeditionslösen, i likhet med häradshövdingar (behandlas 
senare) och städernas domare. Som framgår av tabellen var spridningen stor 
mellan sportelandelarna, ganska få ligger över 20 procent, huvuddelen över 5 
procent. 

Även universiteten hade ett utbyggt sportelsystem vid utlämnande av 
handlingar och andra tjänster. Nedan följer Uppsala universitet som ett 
exempel. 

 
Tabell. Sportler vid Uppsala universitet vid slutet av 1880-talet 

Befattning     Fast  lön Sportler 

S:a 

inkomst 

Andel 

sportler, 

1=100 

procent  

Professor 6000 127 6127 0,02 

Vaktmästare (central) 600 54 654 0,08 

Kapelldräng 350 15 365 0,04 

Sekreterare 4500 806 5306 0,15 

Notarie 2500 10 2510 0,004 

4 fakultetsnotarier 200 750 950 0,79 

Vaktmästare (kansliet) 1100 26 1126 0,02 

Fakultetsvaktmästare 1100 64 1164 0,05 

Källa: Bisos, Avlönings- och pensionsstatistik, 1891. SCB. 
  

Särskilt fakultetsnotarierna har sin huvudinkomst från sportlerna, medan 
professorerna uppger en låg andel, bestående av examinationsarvoden. 
Eventuella seminarieavgifter verkar inte ha tagits med – det går tydligen en 
gräns mellan sportler och privata intäkter förnippade med tjänsten. Även 
rektorer vid läroverken fick sportler ur diverse kassor.  

En annan typ av sportler var de inombyråkratiska, dvs. 
prestationsersättningar från staten i form av procent på intäkter, vad som kan 
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kallas provisioner746. Jag har delat in provisionerna i olika grupper beroende på 
intäktens natur. Nedan visas sådana som betalades till revisorer och 
kassaförvaltare för kontroller och penningadministration på olika ställen i 
förvaltningen. Fögderiet har undantagits nedan och presenteras senare. 

 
Tabell. Medelsförvaltningens sportler i form av provisioner m.m. 

Myndighet Befattning      Fast  lön Sportler 

S:a 

inkomst 

Andel 

sportler, 

1= 100 

procent 

Kammarrätten 

18 revisorer, 

vardera 3000 176 3176 0,06 

Medicinalstyrelsen Kamrer 4500 25 4525 0,01 

Kartverket Bokhållare 1756 600 2356 0,25 

Överståthållarämbetet Underståthållare 9250 3000 12250 0,24 

 Sekreterare 5900 2400 8300 0,29 

Länsstyrelse, Sth län Landssekreterare 6400 3174 9574 0,33 

 Landskamrer 6400 318 6718 0,05 

 Lanträndtmästare 3800 152 3952 0,04 

Länsstyrelse, Västerbottens 

län Landssekreterare 5900 355 6255 0,06 

 Landskamrer 5900 160 6060 0,03 

 Lanträndtmästare 3900 60 3960 0,02 

Järnvägsbyggnadsstaten Kassör 4160 983 5143 0,19 

 Kassör 2435 2580 5015 0,51 

Arméns pensionskassa Kassör 5000 80 5080 0,02 

 

Revisor och 

huvudbokförare 3700 254 3954 0,06 

Uppsala universitet 

Drätselverket Räntmästare 6150 255 6405 0,04 

 Kamrer 4275 170 4445 0,04 

 

Ränteri- och 

kontorsvaktmästare 1100 26 1126 0,02 

Folkskollär. pens.inrättning 

Kassör och 

bokhållare 2500 210 2710 0,08 

 Vaktm 700 80 780 0,10 

Källa: Bisos, Avlönings- och pensionsstatistik 1886, 1887, 1891. SCB. 
Kommentar: Endast några länsstyrelser har tagits med som exempel. 

 
Medelsförvaltarna hade växlande sportelandelar och dessa sportler verkar 
saknas vid flertalet myndigheter; möjligen var denna avlöningsform under 
avveckling vid denna tidpunkt. I den typiska centralbyråkratiska myndigheten 
var det en ganska låg andel tjänstemän som uppbar sportler på 1880-talet, i 
jämförelse t.ex. med häradshövdingar. En särställning intas av vissa lands-

                                                 
746 Se t.ex. Nilsson (2000), s. 6, som skiljer mellan sportler, ersättningar från medborgare, och 
provisioner, procent på intäkter. 
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sekreterare som lyfte sportler som ibland kunde ge omkring 30 procent av 
inkomsten. 

Jag återkommer till fögderiet i nästa kapitel, men nedan ges exempel på höga 
sportelandelar i tullen, vars uppbörd ju är ett slags skatt. 

 
Tabell. Sportler i tullens stockholmsdistrikt i mitten på 1880-talet 

Befattning Fast  lön Sportler 

S:a 

inkomst 

Andel sportler, 

1=100 procent  

tullförvaltare 6000 1627 7627 0,21 

kontrollör 5000 2601 7601 0,34 

2 andrekontrollörer 3000 1253 4253 0,29 

5 kammarskrivare 2000 640 2640 0,24 

kammarvaktmästare 800 100 900 0,11 

biträdande kammarskrivare 1200 585 1785 0,33 

överuppsyningsman 2000 1629 3629 0,45 

D:o 2000 1312 3312 0,40 

D:o 2000 76 2076 0,04 

uppsyningsman 1500 453 1953 0,23 

5 d:o, vardera 1500 152 1652 0,09 

vaktmästare 1200 144 1344 0,11 

roddare 900 311 1211 0,26 

7 d:o, vardera 900 62 962 0,06 

Källa: Bisos, Avlönings- och pensionsstatistik, 1887. SCB. 
 

Tullförvaltningen hade en ganska spridd sportelfördelning. Dock verkar 
särskilt överuppsyningsmän ha haft höga sportler, men även roddare 
avlönades i stor utsträckning på detta sätt. Utöver Stockholmsdistriktet hade 
även Västra distriktet höga sportelandelar, som dock i huvuddelen av de övriga 
distrikten i genomsnitt bara var hälften så höga som ovan. 

Sportler i serviceproduktion 
Sportler förefaller ha använts särskilt systematisk i ren serviceproduktion. Hit 
kan räknas lantmätarnas och lotsarnas avgifter för sina tjänster; dessa 
yrkesgruppers inkomster var till stor del prestationsrelaterade. Hit hör också 
skogsstaten (särskilt jägmästarna,) sjömanshusen (särskilt cheferna, de s.k. 
ombudsmännen) samt bergslagens ledande personal (t.ex. bergshauptmannen). 
Störst omfattning hade sportlerna i delar av kommunikationsverken. Nedan 
visas sportelandelarna för några postmästare i olika lönegrader. 
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Tabell. Några godtyckligt valda postmästare i olika lönenivåer och deras 
sportler. 

Ort Fast lön Sportler 

S:a 

inkomst 

Andel sportler, 

1=100 procent  

Hedeviken 1800 463 2264 0,20 

Trosa 1800 498 2298 0,22 

Alvesta 1800 547 2347 0,23 

Gillberga 1800 888 2688 0,33 

Trollhättan 1800 993 2793 0,36 

Alingsås 2000 672 2672 0,25 

Eskilstuna 2600 1484 4084 0,36 

Borås 2600 2023 4623 0,44 

Gefle 3600 2671 6271 0,43 

Uppsala 3600 3013 6613 0,46 

Sundsvall 3600 4784 8384 0,57 

Göteborg 4000 7131 11131 0,64 

Stockholm 4000 8890 12890 0,69 

Källa: BiSOS, Avlönings- och pensionsstatistik, 1887. SCB. 
 

Sportlerna kan här närmast beskrivas som en rörlig, prestationsrelaterad lön. 
Det är ganska tydligt att de högst avlönade postmästarna också hade den 
största andelen rörlig lön, som t.o.m. utgör huvuddelen av totalinkomsten. 
Sportlerna inom posten liksom inom telegraf och telefoni, var koncentrerade till 
de högsta tjänstemännen på fältet med tyngdpunkt på de högst avlönade, 
medan järnvägens sportler var mer spridda, framförallt i form av relativt låga 
andelar s.k. felräkningspengar. 

Annan serviceproduktion med ett stort inslag av sportler var fångarnas 
produktion i fångvården. Nedan visas sportlerna vid Karlskrona straffängelser, 
ett av landets fem. 

 
Tabell. Sportler vid Karlskrona straffängelse omkring 1880 

Befattning      Fast  lön Sportler 

S:a 

inkomst 

Andel sportler, 

1=100 procent  

Kamrer 180 600 780 0,77 

5 underofficerare 800 78 878 0,09 

48 vaktkonstaplar 650 78 728 0,11 

2 extra konstaplar 550 78 628 0,12 

Källa: BiSOS, Avlönings- och pensionsstatistik, 1883. SCB. 
 

Sportelandelarna för vaktpersonalen låg på ungefär samma nivåer vid 
kronohäktena och kronoarbetskåren men kunde vara ännu högre vid de 24 
länsfängelserna. Här hamnar vi i ytterligare sportelform som hade ännu ett 
klarare expansivt syfte än affärsverkens och t.ex. skogsstatens sportler som 
gällde monopoltjänster. Jag antar att fångvaktarnas biinkomster från 
fångproduktionen, i form av andelar av intäkterna eller av provisioner från 
arbetsgivaren, var en kombinerad metod att göra fängelserna så 
självförsörjande som möjligt (med låga fasta löner) och ett sätt att stimulera en 
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expansion av produktionen. På liknande sätt kunde trädgårdsmästarna och 
liknande personal vid hospitalen, med hjälp av 5 procents provision, stimuleras 
att producera och sälja trädgårdsprodukter utanför hospitalen för att dra in 
pengar till anstalten. I samtliga fallen i detta stycke kan sportlerna ha gällt 
konkurrensatta produkter på en marknad. Men provisionerna handlade väl 
också om den eviga kampen att hålla en svart marknad under något slags 
kontroll och att få tillgång till kvalificerad personal som annars kanske hade 
startat eget. Sportlerna utgjorde i varje fall ett tydligt marknadsinslag i löne-
sättningen. 

Sammanfattningsvis måste konstateras att sportler, trots den kraftiga 
minskningen under 1870-talets lönereglering och övergången i många yrken 
från sportler till fasta tjänstgöringspengar, fortfarande under 1880-talet utgjorde 
en livskraftig del av det statliga lönesystemet, inte minst som privat incitament i 
serviceproduktion. 

13.5 1920-talets avveckling 

Avveckling av sportler var en återkommande verksamhet och nästa stora 
aktion skedde på 1920-talet. I proposition 1919747 föreslogs sportlernas 
avskaffande för kommunikationsverkens personal748. Kungörelse 1922749 
stadgade att 

”den expeditionslösen, som eljest skulle tillkomma befattningshavare, å 
vilka nyssberörda avlöningsreglemente750 äger … tillämpning, skall, där ej 
Kungl. Maj: för särskilt fall annorlunda förordnar, för tiden från efter 1922 
års utgång, redovisas till statsverket…” 

 
1925 var det definitivt slut även för länsstyrelsens sportler. 

 
F.d. landskamreraren Eisermans sportler.  
En senkommen påminnelse om det gamla systemets konsekvenser kom vid 

1931 års riksdag då regeringen föreslog751 att 32 466 kr (i 2006 års penning-
värde752 mer än  

850 000 kr) skulle betalas till f.d. landskamreraren Eiserman som ersättning 
för mistade sportelinkomster753. Eiserman hade 1906 tillträtt sin landskamrers-
tjänst (våra dagars regionala skattechef) enligt 1878 års lönestat. De sportler 

                                                 
747 Prop. 1919:391 
748 Postverkets sportler försvann redan från 1910 (Forssell (1936), s.59). 
749 Kungl. Maj:ts kungörelse  den 22 december 1922 och Avlöningsreglemente den 22 juni 
1921 för befattningshavare vid statsdepartement och viss andra verk tillhörande den civila 
statsförvaltningen (nr 451) 
750 Metoden med särskilda avlöningsreglementen började komma till användning på 1920-
talet vilket innebär en höjning av löneadministrationens professionalisering och systematise-
ring. Reglementena, som var generellt utformade, kunde i sin tur kopplas till särskilda för-
ordningar. 
751 Prop. nr 96:1931 
752 Riksbanken (2008). 
753 RD prot. 1931, saml. 6, 3 avd., utskottsbet. 81, FK prot., 27:26, AK 27:18. 
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han fick var provisioner vid debitering av landstingsmedel, vägmedel etc., 
avgifter som han som tjänsteman i obetydlig grad kunde påverka eller uppleva 
som incitament för flit i tjänstgöringen. 1925 beslöt riksdagen att ta bort alla 
länsstyrelsernas sportler, vilka ersattes av en engångsbetalning (en viss 
procent av medeltalet för 10 år), utom för det fåtal som inte hade gått in i 
löneregleringarna 1908 och 1925. Till detta fåtal hörde Eiserman. Han hade fått 
cirka 12 000 kr i engångsbetalning. Men efter det han gått i pension i slutet på 
1920-talet, räknade länsstyrelsen ut att han skulle ha fått cirka 32 000 kronor 
mer i inkomst under perioden 1925-30 om han fått behålla sportlerna. 

Den debatt om Eisermans inkomster som fördes i riksdagen handlade om 
flera olika saker. En var att Eiserman kunde dra saken inför rätta och att han 
av vissa bedömdes ha möjlighet att vinna en sådan process, därför att han 
genom ett ensidigt beslut från statens sida (om engångsersättningen 1925) 
berövats en kontraktsbunden rättighet, en återklang av ordinarietjänsternas 
uråldriga rättighetsprincip. En annan fråga var om det verkligen varit hans 
förtjänst att sportlerna ökat så kraftigt under perioden 1925-30 som ju berott 
dels på en högkonjunktur med höjda skatteinkomster för landsting m.m., dels 
på att vägtaxan alltmer betalades i kontanter istället för in natura som tidigare. 
Därmed ökades skatteintäkterna och därmed provisionerna. En talare menade 
att det var statens rättighet att ändra expeditionstaxan oavsett gällande 
fullmakter. Eisermans duglighet och plikttrohet framhävdes men en talare 
framförde uppfattningen ”att samtliga statens tjänstemän, som ha en så hög 
befattning böra sköta den på ett utmärkt och förtjänstfullt sätt”. Någon 
menade att debatten utgick ifrån att en ökning i sportler eventuellt borde 
betalas till Eiserman men att ingen ifrågasatt att kräva återbetalning om 
provisionerna hade sjunkit under perioden. Dvs. systemet fördelade inte 
vinster och risker på ett jämnt sätt. Riksdagen avslog propositionen och 
Eiserman gick miste om de extra sportelinkomsterna.  

 
 

13.6 Staten försöker sätta punkt 

Sportler förekom alltså i ett flertal befattningar bland de svenska 
tjänstemännen, såväl bland typiska byråkrater i centralförvaltning, 
kommunikationsverk och landsstat som i mer eller mindre professionella yrken 
som häradsskrivare, häradshövdingar, jägmästare, lotsar ända fram till 1940-
talet. 

Till skillnad från 1800-talets vacklande inställning till sportler var attityden 
glasklar hos huvudmännen för SAAR 1948. På 1950-talet återstod bara de 
statligt anställda läkarna och tandläkarna, vars privata inkomster från patienter 
överhuvudtaget inte nämndes av SCB på 1880-talet, samt lotsar som ännu 
uppbar avgifter direkt från allmänheten för utförda tjänster. Kammarrättsrådet 
Ekenberg, involverad i det nya systemets utformning, angav fyra nackdelar 
med sportler: ej förenliga med ämbetets upphöjdhet, leder till stora frestelser 
och till stora ojämnheter och föranleder, slutligen, misstro från allmänheten, ett 
resonemang helt enligt den Weberska modellen. Dessutom, och kanske 
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framförallt, försvårade sportlerna enligt Ekenberg ”inpassandet av vissa tjänster 
i löneplanerna”754. 

Fögderiets personal var verksamma i taxering och debitering – 
skattereformerna omkring 1900 ändrade deras arbetsvillkor i grunden så att 
yrkenas autonomi minskades och blev mer byråkratiska. De lyfte liksom 
häradshövdingarna en stor del av sina löner i sporter. Dessa yrkesgrupper 
behandlas utförligare nedan. 

Sammandrag 
Sportlerna har i litteraturen inte studerats systematiskt som en del av de statliga 
professionernas villkor. Tidtabellen för dess avveckling är betydligt mer 
sammansatt än vad t.ex. Rothstein funnit755. SCB:s sammanställning från 1880-
talet visar på ett fortfarande livskraftigt sportelsystem efter 1870-talets 
löneregleringar, t.ex. hos registratorer och kassapersonal samt i landsstaten. 
Framförallt är det slående hur systematiskt sportlerna används i fångvården för 
att stimulera intäkter från fångarnas produktion, liksom i kommunikations-
verken, särskilt posten, samt tullverket och lotsarna som stimulans i verksam-
heten. 

                                                 
754 Ekenberg (1952-60:II), s. 102-109. 
755 Rothstein (1982), se t.ex. s. 42. 
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14 Fögderi 

 
Länsstyrelsen, dvs. landshövdingen och tjänstemännen runt honom 

(landssekreterare, landskamrer, assessorer och kanslister m.fl.) var den 
överordnade regionala nivån under Kungl. Maj:t, medan fögderiets 
huvudområde var häradet, en lokal nivå med en närmare, mer personlig, 
kontakt med invånarna. Den stora förändringen fram till mitten av 1900-talet 
var att länsstyrelsen tog över mer och mer av de lokala funktionerna. 

Kronofogdarna och häradsskrivarna tillsattes till en början av 
Kammarkollegiet, men Kungl. Maj:t övertog utnämningen av kronofogdar från 
1822 och häradsskrivare från 1838. Länsmän tillsattes av landshövdingarna. 
Alla dessa, plus ytterligare några, tillhörde landsstaten, ungefär motsvarande 
dagens länsstyrelser756 men de stod vid sidan om dessa. Till fögderiet kan också 
räknas också landsfiskalerna, som under 1800-talet var en statligt oavlönad 
åklagartjänst, tillsatta av justitiekanslern och direkt underställd 
landshövdingen. Befattningen var ofta en bisyssla för länsmän. 

Länsmannen var dåtidens lokala polischef på landet. Han var även åklagare 
och arbetade med utmätningsuppdrag. Häradsskrivaren arbetade i huvudsak 
med taxering, skattedebitering och uppbörd. Kronofogden deltog i 
skatteredovisning, uppbörd och utmätning, men också i en överordnad polis- 
och åklagarroll på länsnivå, alltså en ganska allmän befattning på en delvis 
högre hierarkisk nivå än de övriga två. Tjänsterna innehöll en blandning av 
stora och små uppgifter och befogenheter från vitt skilda områden av 
samhällslivet: rättsväsende, skatter, utmätning, polisväsende och åklageri, som 
nämnts ovan, men också vägfrågor, gästgiveri, inspektioner av statlig egendom 
m.m. Skälet är att dessa befattningar, vid sidan om prästerskapet, utgjorde den 
mest lokala statliga nivån som därför fick ta hand om allt som krävde ett visst 
mått av tvång, tjänstemannamakt och självständighet. 

Utöver dessa bör ytterligare en befattning nämnas, nämligen 
fjärdingsmannen, som sedan gammalt rekryterats bland socknens bönder. Vid 
slutet av 1820-talet beslutade riksdagen att helt kommunalisera 
fjärdingsmännen. Därmed delades polismannafunktionen upp i två delar, en 
statlig via länsmannen och en kommunal via fjärdingsmannen. Denna 
dubbelhet fortsatte ända till mitten av 1960-talet då polisen förstatligades i sin 
helhet.757 

 
 

                                                 
756 Hit hörde också landsfiskalerna, som var en statligt oavlönad åklagartjänst, tillsatta av ju-
stitiekanslern och direkt underställd landshövdingen. Befattningen var ofta en bisyssla för 
länsmannen. 
757 Westerhult (1965), ss. 25, 106. 
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A. Ordinarie  

14.1 Funktioner 
Westerhult som skildrat 1800-talets kronofogdar, häradsskrivare och länsmän758 
använder termen fögderiförvaltning, även om de tjänstemän han studerat inte 
ingick i en sammanhållen förvaltning som dagens skatteverk eller poliskårer. 
De tre kategorierna lydde närmast under landshövdingen. En annan beteckning 
kunde vara kronobetjänter som enligt Westerhult egentligen avsåg enbart 
kronofogden, men som ibland vidgades till häradsskrivare och länsman. Här 
kallas enligt Westerhult de tre kategorierna för fögderiet. 

14.2 Sportler 
De lokala betalningsformerna motverkade systematisk hierarki i lönesystemet 
och ingick enligt Westerhult ”inte i någon planmässig uppbyggnad av 
avlöningssystemet utan hade efter hand tillkommit som arvoden eller 
kostnadsersättningar för vissa gamla göromål eller som ersättning för besvär 
och kostnader” för nya göromål759. Ändå betraktades sportlerna vid 
löneregleringarna som ordinarie, även delvis som pensionsgrundande, 
inkomster och vid indragningar av tjänster kunde man, under vissa 
förutsättningar, kompensera för mistade sportler760. 

Sportler liksom möjligheter till inkomster utanför tjänsten var ett argument 
för att höja fögderiets löner, särskilt länsmännens löner som under de första 
decennierna av 1800-talet var mycket låga. Kammarkollegiet och Statskontoret 
fick 1828 i uppdrag761 att utarbeta ett förslag till lönestat med en ”jemnare och, i 
förhållande till syslornas beskaffenhet och vigt, närmare afpassad 
lönereglering”. De indelta lönerna skulle avlösas av kontanta penningar. 

”Den lägre kronobetjeningen eller länsmännens förseende med 
lämpliga lönevillkor har med skäl länge varit yrkadt såsom ett nödvändigt 
vilkor för en behörig utöfning af deras angelägna och mödosamma 
tjenstebefattning och förekommande af det skadliga missbruket, att de, för 
sin bergning, måst vara till tunga för folket.” 

 
Dvs. de mer eller mindre lagliga sätten att få ut pengar från befolkningen skulle 
motverkas genom löneförhöjning. En mer systematisk sådan skulle dock dröja 
till 1850-talet. 

Allmänhetens inställning till sportler färgades av att fögderitjänstemännen i 
och med sportlerna kom att arbeta i egen sak; särskilt sportlerna vid 
utmätningar762 ansågs vara stötande, dvs. ju sämre ekonomin gick desto högre 
inkomster fick kronofogdar och länsmän. Vidare kunde allmänheten tänkas ge 
gåvor genom frivilliga insamlingar, vilket väl inte var helt oproblematiskt – 
1850 beskrivs i ett ärende att en länsman enligt ett sockenstämmobeslut skulle 

                                                 
758 Westerhult (1965), ss. 25, 32, 124, 264. 
759 Ibid. ss. 124. 
760 Ibid. ss. 133. 
761 Statsverkspropositionen, prop nr 2, RSt prot 1828, Bih. 1. Sid 16-19. 
762 Se AK motion nr 259:1867; dessa sportler försvann 1880. 
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få ”vedergällning i spannemål och yste763, som en hwar af fri vilja behagar 
lämna” som ersättning för tillsyn av byvägar, ett beslut som nu ifrågasattes764. 
Även mutor förekom. Fögderiets tjänstemän var i stor utsträckning ekonomiskt 
autonoma aktörer på marknaden i kraft bl.a. av sitt kunskapsövertag och sin 
makt. 

Det är svårt att bedöma hur stor vikt det ekonomiska respektive det 
ämbetsmannamässiga hade som motivationsfaktorer under 1800-talet, men av 
många ärenden jag har gått igenom framgår att tjänstemännen satsade mycket 
energi i det praktiska anskaffandet och förvaltandet av inkomsterna, vilket 
borde ha skilt dem från de mer penningavlönade tjänstemän i centralförvalt-
ningen. 

Fögderiet var bara delvis hänvisade till den överordnade hierarkin för sina 
inkomster och fick därmed en dubbel lojalitet, dels mot överordnade 
(landshövding, Kammarkollegium, Statskontoret och Kungl. Maj:t), dels mot 
den egna ekonomin i form av boställesinkomster, rätt att uppbära expedition-
slösen från allmänheten och ansvar för avlöning av biträden och vikarier, resor 
och lokaler. Den ordinarie tjänstemannen och hans biträden blev därmed en 
liten, självstyrande enklav i verket. Dessa lokala tjänstemän var mer kontrakts-
anställda underleverantörer än hierarkiskt integrerade tjänstemän. 
Mellanformen illustreras särskilt tydligt av länsmannen som hade lägre 
penninglön än de två andra. 

Riksdagarna tycks under 1800-talets första del alltmer angelägna om att höja 
länsmännens fasta inkomster och därmed minska deras behov av 
extrainkomster som inte sällan med rätta misstänktes för att på olika sätt ta ut 
av den lokala befolkningen. Länsmännen fick från 1840 en låg om än successivt 
växande minimilön i penningar. 

Allt eftersom det administrativa reformarbetet fortsatte under 1800-talet 
riktades uppmärksamheten mot att samma tjänst kunde ge radikalt olika 
inkomster beroende på förekomsten av inbringande lösentjänster, på samma 
sätt som boställesinkomsterna. 

Till detta ska läggas de tjänsteköp som pågick under en stor del av 1800-talet 
i denna del av statsförvaltningen. En konsekvens av frånvaron av ett 
pensionssystem var att en tjänsteinnehavare med ålderns rätt kunde bli alltmer 
oförmögen att själv sköta sin tjänst och därför måste ha vikarie. Westerhult har 
påpekat sambandet med ackord765: 

”Ackorden torde … ha lösts från den troligen ursprungliga tanken, att 
en långtidsvikarie löste innehavaren från tjänsten för att tidigare bli 
innehavare av den. Istället utvecklades de till rena penningtransaktioner 
mellan innehavare och efterträdare, dvs. till försäljning och köp.” 

 
En slutsats av detta borde vara att så länge sportler förekom torde man inte 
kunna utesluta att tjänsteköp fortfarande förekom i någon form. 

                                                 
763 förmodligen ostprodukter 
764 Ang. kronolänsmanen Folins sätt att uppbära beviljad ersättning för till å byvägarna inom 
Algutsboda socken. Kammarkollegium, 2:a provinskontoret, Kronobergs län, 22 aug. 1850. 
1850 årshandlingar. Riksarkivet. 
765 Westerhult (1965), s. 150. 
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Westerhult har kallat perioden 1879-1917 för ”det moderna systemets tid” i 
fögderiförvaltningen766. 1870-talets löneregleringar innebar att tjänstemännen 
fick expensmedel, dvs. särskilda kostnadsersättningar, för utgifter i tjänsten, 
dock inte häradsskrivarna som i gengäld fick behålla sin viktigaste sportel, 
debetsedelsinlösen, betalad av allmänheten. Expeditionslösen var alltså 
fortfarande en betydande inkomstkälla för dessa tjänstemän767. Tjänstemännens 
inkomster ökade under denna tid beroende på befolkningsökningen, skatternas 
höjd och näringslivets utveckling. Häradsskrivarna hade under perioden 1863-
72 kunnat få 45 olika slag av sportler vilket dock under perioden 1901-04 
minskades till 14768. 

Sportelsituationen på 1880-talet visas i nedanstående tabell. 

                                                 
766 Ibid. s. 134-8. 
767 Se Prop 1909:37, bilaga VPM: Om indragning av landsstatens sportler, avlämnat 1908 av 
en kommitté med Johan Widén som ordförande. 
768 Westerhult (1965), s. 159-161 
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Tabell. Exempel på sportler vid vissa fögderier i mitten på 1880-talet 

 Befattning Fast lön Sportler S:a inkomst 

Andel sportler, 

1=100 procent  

ÖÄ769 1:e stadsfogde 4500 300 4800 0,06 

 5 exekutionsbetjänter 1000 850 1850 0,46 

 2 exek betj 1000 600 1600 0,38 

 exek betj. 800 850 1650 0,52 

 2 exek betj 800 600 1400 0,43 

Avd för uppbörd     

 Kamrer 7500 2374 9874 0,24 

 Revisor 5000 400 5400 0,07 

 

2 kammarskrivare, 

vardera 2500 300 2800 0,11 

 

7 uppbördskommissarier, 

vardera 5000 8500 13500 0,63 

 2 vaktbetjänter 800 600 1400 0,43 

Avd för polisärenden     

 Sekreterare 2400 3600 6000 0,60 

 Registrator 2400 4120 6520 0,63 

 4 notarier, vardera 2400 300 2700 0,11 

 Kanslist 2400 1200 3600 0,33 

 Kanslist 2400 100 2500 0,04 

 Kanslist 2000 500 2500 0,20 

 Kanslist 2000 100 2100 0,05 

 Kanslist 1500 600 2100 0,29 

      

Länsstyrelse, Stockholms län     

 6 kronofogdar, vardera 4300 422 4722 0,09 

 6 häradsskrivare, vardera 2900 1087 3987 0,27 

 23 länsmän, vardera 1600 184 1784 0,10 

      

Västerbottens län     

 3 kronofogdar, vardera 4300 486 4786 0,10 

 2 häradsskrivare, vardera 3175 1294 4469 0,29 

 25 länsmän, vardera 1600 443 2043 0,22 

Källa: Bisos. Avlönings- och pensionsstatistik, 1887. SCB. 
 
Häradsskrivarna hade de högsta sportelandelarna. I 1908 års lönereglering för 
landsstaten770 fick den som tillträdde den nya avlöningsstaten acceptera att 
sportler kopplade till tjänstebefattningen upphörde eller minskade. Sportlerna i 

                                                 
769 Överståthållarämbetet, som numera tillsammans med länsstyrelsen i Stockholms län bil-
dar i Stockholms länsstyrelse. Uppbördskommissarierna i tabellen kan motsvara häradsskri-
varna i provinsen. 
770 Prop. 1908:71. 
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landsstaten i form av expeditionslösen ersattes systematiskt med fast lön fram 
till 1925, dock med undantag för häradsskrivarna. 

14.3 Inordning i byråkratin 
Kronofogdar, häradsskrivare och länsmän försvann in i nyorganisationer av 
skatteförvaltning, polisväsende, åklagare och utmätningsväsende efter 1917 och 
kronofogdetiteln försvann och återkom först på 1960-talet771. 

 
Länsmannen blev landsfiskal 
En kombination av länsmannayrkets blandade sysslor och stora självständighet 
hade underminerat dess ställning. Enligt ett betänkande från 1916772 var 
länsmännen ”icke … helt upptagna av sin statstjänst, utan hava flerstädes 
tillfälle till ett sysslande med enskilda angelägenheter i större omfattning än 
som alltid kan vara tjänligt för deras ställning och arbete i övrigt…”. 

Länsmännen döptes 1917 om till landsfiskaler och fick, som ersättning för de 
sista sportlerna, 300 kr var i förvaltningsbidrag för att täcka expenser utöver 
lönen. De skulle vara polischefer på landet; motsvarigheten i städerna var 
polismästare773. Men inte heller landsfiskalerna fick en tillräckligt tydlig 
funktion. De hann, enligt länsstyrelserna, dåligt med polisarbetet, utan var mest 
sysselsatta med redovisning av uppbörd, taxering och vägsyner – de hade, 
enligt ett betänkande, heterogena arbetsuppgifter774. De var även åklagare och 
utmätningsmän. Landsfiskalerna ekonomiska förvaltning föranledde offentlig 
utredning omkring 1930 med krav på skärpta kontroller på grund av 
förskingringar775. Fjärdingsmännen, den närmaste kommunala motsvarigheten 
till polisiära befattningar, arbetade också ganska litet med direkta polisfrågor. 

Polisorganisationen på landet bedömdes i ett betänkande från 1922 som helt 
enkelt otillräcklig och det ansågs frestande ”att i första rummet söka finna en 
ny, enhetlig och systematisk ordning, varigenom polisväsendets uppgifter 
åtminstone till synes bliva likformigt tillgodosedda över hela landet”. 
Lösningen skulle, sades det 1930, vara ”en tillräckligt stor kår av statstjänste-
män, uteslutande avsedda för polisväsendets ändamål”776. Dit var dock ännu 
lång väg kvar. 

Kronofogden blev landsfogde 
Kronofogdarna arbetade enligt 1916 års utredning777 med uppbörden, men 
ansågs överkvalificerade för detta eftersom de ofta hade jur kand-examen och 
erfarenhet från domstolar och andra ämbetsverk. Polis- och åklagarfrågorna 

                                                 
771 Westerhult (1965), s. 34. 
772 VPM ang. Fögderiförvaltningsfrågans nuvarande läge. Avgivet den 31 augusuti 1916. Ur 
RD prot. Bihang 2 s., 2 a., 4 b. Sid 13-14, 19. 
773 SOU 1922:49, ss. 4-13, 15. 
774 SOU 1930:31, s. 25. 
775 SOU 1930:16, t.ex. sid. 24. 
776 Ibid. s. 177. 
777 VPM ang. Fögderiförvaltningsfrågans nuvarande läge. Avgivet den 31 augusuti 1916. Ur 
RD prot. Bihang 2 s., 2 a., 4 b. Sid 15-19. 
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överlät de i allmänhet på länsmännen. Polisväsendet saknade en ledande kraft i 
varje län.  

1917 organiserades kronofogdebefattningarna om. Regeringen hade 
föreslagit titeln länspolismästare, som tydligt beskrev den nya funktionen, men 
utskottet föredrog beteckningen landsfogdar vilket blev riksdagens beslut778. De 
gamla kronofogdarna besatte dessa befattningar men eftersom det bara 
behövdes i princip en per län (27 befattningar) blev 81 f.d. kronofogdar 
övertaliga. Landsfogdarnas funktion var förutom polischef i länet även 
åklagarchef och ansvar för utmätningar. 

Häradsskrivarna blev kvar 
Häradsskrivarna verkar enligt betänkandet 1916 vara den av de tre gamla 
fögderibefattningarna som hade den stabilaste funktionen. Enligt betänkandet 
1916 borde häradsskrivarna borde ökas i antal, på grund av ökad belastning i 
skattearbetet.779. Jag har inte hittat någon närmare beskrivning än Westerhults 
av hur häradsskrivarnas roll och organisation påverkades av avvecklingen av 
grundskatterna. Detta tycks inte direkt ha minskat häradsskrivarnas arbete. 
Övergången till kontantbetalning 1869 minskade visserligen arbetsbördan 
genom att en mängd ålderdomliga uträkningar blev onödiga780. Men istället 
ökade bevillningarna och därmed debiteringsarbetet; utöver kronoskatter kom 
brännvinsavgifter, landstingsmedel och vägskatt. Uppbördsmötena med 
medverkan av häradsskrivaren tappade alltmer i betydelse under 1900-talets 
första decennier. Häradsskrivaren deltog dock i taxeringsnämnderna, ofta som 
ordförande, och blev därmed något av statens lokala länk till skattebetalarna. 

Redan 1789 hade skattskyldiga fått rätten att överklaga taxering till 
länsstyrelsen. Den lokala skattebyråkratin, där häradsskrivaren var 
huvudpersonen, miste successivt sin traditionella självständighet, först i 
förhållande till länsstyrelsen. Det inleddes med att en ökande andel av 
skattearbetet lades på länsstyrelsenivå. Efter införandet av själv-
deklarationsplikten 1902, förstärktes länsstyrelsen 1917 med länsassessorer som 
biträden till landskamreraren i länsstyrelsen och 1935 kunde länsstyrelsen 
anställa taxeringsrevisorer781. 

Häradsskrivarna blev efter 1917 chefer för var sitt fögderi782. De hade kvar 
samma lönesystem som under slutet av 1800-talet, dvs utöver lönen fick de 
tjänstgöringspengar och förvaltningsbidrag, uppbördsprovision, 
debetsedellösen och andra sportler. Av de totala inkomsterna gick hälften till 
omkostnader. En utredning 1929 föreslog inplacering i den statliga 
gemensamma löneplanen och att de istället för sportler skulle få ersättning i 
lön783. Först 1945 genomfördes detta i samband med en omorganisation. Antalet 
häradsskrivardistrikt skulle ökas från 119 till 156 och därmed också antalet 
häradsskrivare. De skulle få höjd lön i samband med indragning av 

                                                 
778 RD prot. 1917 Bihang saml. 11, andra utskottet, bet. 1. S. 15-16, 31. 
779 Se VPM ang. Fögderiförvaltningsfrågans nuvarande läge. 1916. Sid. 19 
780 Westerhult (1965), s. 51, 57-61. 
781 SOU 1967:22, s. 126 
782 SOU 1929:17, s. 115-117. 
783 Ibid. ss. 143-145. 
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kostnadsersättningar och sportler. De skulle få behålla rätten till bisysslor som 
ordförande eller kronoombud i taxeringsnämnder eller som taxeringskonsulent. 
Frågan om hur högt häradsskrivarna skulle placeras i löneskalan diskuterades. 

Kring häradsskrivarnas sista tid som sporteluppbärare finns en anekdotflora 
bland tjänstemännen i skatteförvaltningen784. En häradsskrivare i Mora brukade 
på måndagen säga att han gick till Posten och ”sen kom han tillbaka på 
fredagen”. På Gotland berättas att när länstyrelsen tog över personalen så 
visade det sig att ”den här häradsskrivaren kunde ingenting och hade ingenting 
gjort, överhuvudtaget. Han levde som en herreman.” Det berättas om en annan 
häradsskrivare (Norrköping) att han var om en ”egen företagare egentligen. 
Han hade betalt efter hur mycket han ´sålde´, kan man säga. Debetsedlar och en 
krona per rad i längderna och så vidare.” Det ansågs att vissa häradsskrivare 
blev ganska förmögna. Denne häradsskrivare hade kontoret hemma och han 
åkte på semester i 14 dagar och under den tiden betalades inte någon lön. 

Departementschefen ville i propositionen 1945 inte föreslå en enhetlig 
sportelersättning, eftersom en sådan inte tog hänsyn ”till det nit och den 
organisationsförmåga, som den enskilde häradsskrivaren ådagalagt. 
Sportlersättningen torde i stället böra beräknas på grundvalen av den 
nettoinkomst av sportler, som envar häradsskrivare verkligen haft”785. 

I samband med lönereformen övertog staten löneansvaret för 
häradsskrivarnas biträden, som dock inte fick ordinarie ställning; pension 
skulle beviljas efter prövning. Det fanns en kritisk minoritetsopinion i riksdagen 
beroende på att ”häradsskrivarna som arbetsgivare inte alls… iakttagit vad man 
under nuvarande förhållanden kan förvänta av en arbetsgivare”, enligt en 
riksdagsmans yttrande. Trots goda sportler hade de ”hållit en alltför låg 
lönenivå för sin biträdespersonal”. Nu fick de själva stå som ”supplikanter inför 
riksdagen”786. Företrädarna för de breda folklagren markerade tydligt sitt 
avståndstagande till den gamla, lokala ämbetsmannaeliten. 

B. Icke ordinarie 

14.4 Vikariatslöner och avdrag 
Oavlönad extra ordinarie personal verkar som regel inte ha förekommit i 
fögderiet. Huvudmetoden att rekrytera personal verkar ha varit att de ordinarie 
tjänstemännen på egen bekostnad anlitade biträden, säkerligen till en början 
med ingen eller dålig, helt oreglerad, ersättning som långsamt höjdes i takt med 
att biträdet ökade sin yrkeskompetens. Dessa privat avlönade biträdena började 
generellt försvinna från 1870-talet och ersattes med särskilda anslag. 

Vikariatshanteringen var ett återkommande bekymmer i fögderiet. Det var 
lokalt maktpåliggande uppgifter som utfördes av dessa tjänstemän som krävde 
någorlunda varaktig bemanning. 

 

                                                 
784 Ekerling (1996), s. 125-7. 
785 RD 1945 prot  Bihang SU utl. 297. Sid. 3-9. 
786 RD 1945 prot. H, AK 43, sid. 61. FK 41, sid. 95. 
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1823 granskade Statskontoret ett ärende om en vice häradshövding 
Nolleroth som hade vikarierat som häradsskrivare787. KB i länet tillstyrkte hans 
begäran om arvode eftersom han använt möda och kostnader samt ”fastän 
medellös, af egna knappa tillgångar /måst/ underhålla nödigt biträde” för 
taxering, debitering och redogörelse under 6 månader; som ersättning hade 
han fått ”den framdeles utfallande bevillningsprocenten, samt hwad som 
öfverblifver af lösen för debetsedlarne, sedan papperet och kostnaden för 
tryckningen afgått”. 

Statskontoret måste enligt författningarna avstyrka ansökan, men påpekade 
att Nolleroth inte hade någon lön på stat, och att ”det synes honom icke 
skäligen kunna åläggas, att utan vedergällning bestrida de 
häradsskrifwaretjensten tillhörande mångfaldiga både ansvarsfulla och 
angelägna göromål”. Resepengarna var bara 26 riksdaler och inkomsterna i 
övrigt var otillräckliga. Statskontoret anhöll därför hos Kungl. Maj:t om 
beviljande av halva häradsskrivarlönen, med hänvisning till ett liknande 
kronofogdeärende då Kungl. Maj:t ”af gunst och nåd och utan prejudicat för 
andra” beviljat ersättning för. Häradsskrivar- och kronofogdetjänsten kan ha 
betraktats som prioriterade. 

 
 
Ärendet visar att vikariat ofta betalades med hälften av det som återstod efter 
de sedvanliga besparingsavdragen. Hälftenprincipen återspeglade, som 
konstaterades ovan, att lönestegen var stora i det traditionella lönesystemet. 
Som allmän princip grundades detta för landsstaten åtminstone från 1842 på en 
uttrycklig bestämmelse788, men både i landsstaten och i centralförvaltningen 
kan detta ha tillämpats även tidigare. Fr.o.m. 1857 skulle halv ersättning betalas 
oavsett om vikarien sedan utnämndes på tjänsten789 – nu försvann alltså gratis-
vikariaten (om man sedan utnämndes till samma tjänst) för landsstatens del, 
vilket några år tidigare i realiteten skett även i centralförvaltningen. 

Centralförvaltningen och landsstaten följde som synes delvis olika regler, 
bl.a. förmodligen beroende på landsstatens större inslag av sportler. 
Löneregleringen av landsstaten vid 1853/54 års riksdag inledde uppdelningen i 
en lönedel och en del tjänstgöringspengar, men vid sjukdom skulle tjänst-
göringspengarna behållas av den sjuke liksom en del av lönen. Bestämmelser 
som redan genomförts 1858 och 1863 i den centrala förvaltningen790, beslutades 

                                                 
787 Arvode till häradsskrivaren Nolleroth i Blekinge län för extra tjenst, 2 maj 1823, vol. 195, 
Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet. 
788 SFS 1842:41. Kongl. Statscontorets cirkulär till Kongl. Maj:ts samtelige befallnings-
hafwande angående grunder för beräkning af arfwode för bestridd landsstatstjenst, under 
vacance deraf. 23 november 1842. För att få med även tjänstemän som tillsattes av landshöv-
dingen utfärdades  
SFS 1846:16; K. Statscontorets circulaire till Kongl. Maj:ts samtelige befallningshafwande, 
angående arfwoden för dem, som under vacance bestrida länsmans tjenst. 5 juni 1846. 
789 SFS 1857:45. Kongl. Maj:ts och Rikets Statscontors cirkulär till samtliga Kongl. Maj:ts be-
fallningshafvande angående en ändrad föreskrift rörande arvodet för bestridande af ledig 
landtstatstjenst, 29 oktober 1857. 
790 SFS 1858:15 och 1863:5, som beskrivits i tidigare avsnitt. 
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1867 för landsstatens del791 och innebar avdrag på högst ¼ av den ledige 
tjänstemannens lön och ersättning till vikarien med minst hälften av lönen om 
denna var minst 1000 rdr, alltså en relativt låg lön, och om vikarien saknade 
egen tjänst. 

Statskontoret yttrade sig 1876 om höjt arvode till landskanslisten Möllers 
vikarie792. Motivet till ett förhöjt arvode var enligt Statskontoret ”yppad 
svårighet att anskaffa lämplig person” som vikarie, och att vikarien därför 
borde få behålla ”hela landskanslistlönen med dyrtidstillägg”, 750 kronor 
under perioden 1 april-31 december. Här är vi alltså uppe i hel lön som 
vikariatsersättning. 

Vikarierna verkar från denna tid ha fått allt större andelar av en hel lön. Hel 
lön tycktes nu kunna utverkas utan de särskilda skäl som behövdes tidigare – 
det räckte med att det var svårt att få vikarier på sämre villkor, t.ex. som i 
följande ärende från 1917. En vikarie på en kronofogdetjänst ansökte om att få 
behålla hela kronofogdelönen793. Det gällde ersättningen utöver 
tjänstgöringspengarna. Statskontoret ansåg i allmänhet att en vikarie på en 
sådan tjänst borde få, utöver tjänstgöringspengarna, även halva lönen, vilket 
skulle ge omkring 70-80 procent av hela inkomsten enligt stat. Men Stats-
kontoret hänvisade till att tjänsten hölls vakant i väntan på en omorganisation 
och då tidigare vikarier under liknande förhållanden fått hela lönen, så 
tillstyrktes ansökan. 

Vikarierande länsmän från 1850-talet och framåt 
 
Exempel på ärenden om länsmansvikariat 
I ett ärende från 1859 ansökte landshövdingen om ersättning till en vikarie 

på en länsmanstjänst794. Länsmannen Hollstrand skulle till Grahn direkt avstå 
en summa, som sedan skulle inrapporteras till Kungl. Maj:t, dvs. statsrådet 
Almqvist. I akten ligger en lapp: ”…önskar Herr Statsrådet Almqvist att få 
upplyst huru stort belopp af sin lön länsmannen Hollstrand i och för nämnde 
vikariat afstått åt Grahn”. Här krävdes alltså en bekräftelse på att innehavaren 
avstått lön, dels att statsrådet var personligen involverad i detta. Därefter finns 
det i akten ett intyg från Grahn om att han fått ¼ av länsmanslönen av 
Hollstrand in natura795. 

                                                 
791 SFS 1867:8. Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär till samtlige befallningshafvande i länen, angå-
ende wisse fastställde grunder för arfwodes beräkning wid tillfälliga förordnanden, 1 febru-
ari 1867. 
792 Statskontoret ang. förhöjdt arfvode för landskanslisten i Malmöhus län Möllers vikarie, 
1876-06-09; är. 12; Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
793 Ansökan om att under vikariat å kronofogdetjänst få uppbära hela kronofogdelönen, 
1917-11-16; ärende 3. Civildepartementet 
794 KB i Stockholms län om ersättning åt e.o. landskanslisten Grahn för bestridd länsmans-
tjänst. 1859-09-23, ärende 6; Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
795 Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär 23 febr. 1858:15 till samtliga de collegier samt civila 
embetswerk och myndigheter för hwilka lönehöjningar blifwit wid innewarande riksdag 
bewiljade angående tiden och wilkoren för dessa lönehöjningar. Detta cirkulär tillämpades 
tydligen även på landsstaten. 
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1861 behandlades ett ärende om vikarie åt en suspenderad länsman796. 

Landshövdingen hade rekvirerat hela länsmanslönen, men Statskontoret 
hänvisade till ett kungligt brev den 13 oktober 1848 vars villkor här inte hade 
uppfyllts. Kungl. Maj:t hade dock tidigare beviljat ersättning med något mer 
än hälften av avlöningen, beroende på kostnader797. Kontoret ansåg att i ett fall 
som detta, vikariatet på grund av suspension, borde vikarien få hela lönen. 

1875 behandlades en ansökan från länsmannen Angel som ville slippa 
betala tillbaka en vikariatsersättning som länsstyrelsen beräknat fel798. 
Statskontoret hade konstaterat att länsstyrelsen i Kalmar län hade gjort fel när 
man utgått från att vikarien hade rätt att uppbära hela den kontanta delen av 
den ordinarie lönen. Statskontoret hänvisade till ett antal bestämmelser från 
Kungl. Maj:t och Statskontoret mellan 1848 och 1867. Länsstyrelsen hade 
pragmatiskt ansett det ”icke möjligt att erhålla vikarie med mindre denne 
finge under tjänstgöringen åtnjuta hela den kontanta delen af lönen”. Här 
pågick förhandling! 

1902 behandlades lönefyllnad åt extra ordinarie landskanslisten R E 
Andersson för vikariat på länsmanstjänst799. I detta ärende utgjorde 
tjänstgöringspengarna och expensmedlen 58 kr 33 öre under två månader 
vilket var otillräckligt på grund av långa tjensteresor. Ansökan gällde nu att 
vikarien borde få del av länsmanslönen på 500 kronor per år. Statskontoret 
tillstyrkte detta och ville få utbetala 2 månaders andel av en hel länsmanslön 
på 500 kr, dvs. 83 kr 33 öre. Detta var inte en kostnadsersättning utan helt 
enkelt motsvarande två månaders länsmanslön, vilket skulle täcka även 
expenser. Att skilja på lön och kostnadsersättning tillämpades ännu inte för 
länsmannen. 

 
 
Länsmän ingick i landsstaten men hade från 1800-talets början särskilda villkor, 
låg kontantlön och förväntan om hög andel sportler. 

Regelsystemet betydde att inte alla kunde beviljas fulla löner vid vikariat. 
Enligt ett ärende 1914 om ansökan från en vikarierande länsman800 om att få 
fulla lönen, så gällde enligt ett kungligt cirkulär 31 december 1912, att 
vikariatstiden var för kort, från april till oktober; han beviljades bara 
tjänstgöringspengar, förvaltningsbidrag och övriga expensmedel. 

                                                 
796 Ersättning till e.o. landskanslisten Åhlenius för bestridd länsmanstjänst i Ofvansjö socken 
av Gefleborgs län, 1861-11-15, ärende 6. Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
797 Här skiljde man fortfarande inte tydligt mellan lön och kostnadsersättningar. En sådan åt-
skillnad började göras mer konsekvent först efter 1870-talets lönereformer. 
798 Statskontoret ang. länsmannen Angels ansökan om befrielse från skyldighet att återbära 
hvad han för ett vikariat för mycket uppburit, 1875-11-26; är. 6; Civildepartementet. 
Riksarkvitets konseljdatabas. 
799 Lönefyllnad åt extra ordinarie landskanslisten  R E Andersson för bestridd länsmanstjenst 
(i Kopparbergs län); ärende 2; Civildepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
800 Ansökan om att vid vikariat å länsmanstjänst få behålla hela lönen, 1914-12-05; ärende 1. 
Civildepartementet, Riksarkivets konseljdatabas. 
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Länsmännen behandlades annorlunda än övriga tjänstemän i vår 
exempelsamling. Den särbehandling som tillämpades ännu 1914 kan ha berott 
på att länsmännen fortfarande antogs ha möjligheter till extrainkomster i och 
utanför tjänsten. 

C. Pension 

Den höga andelen indelt lön, boställen och sportler i landsstaten, särskilt 
fögderiets löner, gjorde att tjänstemännens intresse för pensionering var svalt. 
Medan huvuddelen av den centrala förvaltningens personal, huvudsakligen 
med fast penninglön, redan under åren kring 1880 blev tvungna att avgå med 
pension vid uppnådd pensionsålder, genomfördes en motsvarande reform för 
fögderitjänstemännen först 1901801; pensionsåldern 1907 fixerad till 67 år, liksom 
de flesta andra ordinarie tjänstemän enligt denna lag. 

D. Kommentar 

14.5 Mellanform 
P G Ahnfelt, prost i Skåne decennierna runt 1800-talets mitt, beskriver hur han 
gratulerade en kyrkvärd, förmodligen en bonde, till att traktens länsman 
äntligen avgått, efter 50 års ”för allmogen ganska betungande prejeri”, dvs. 
uttagande av höga avgifter från allmänheten. Kyrkvärden svarade då: ”Åh ja, 
visst tog han bra för sig och fick aldrig nog korn och hö af oss, men vi få aldrig 
bättre länsman, det är säkert.”802 Svaret kan tolkas på flera sätt, men en tolkning 
är att kyrkvärden uppfattade länsmannens avgifter och tjänster som en helhet – 
han kostade mycket men kanske också upplevdes som pålitlig, eller såg 
möjligen mellan fingrarna på ett och annat som var värdefullt för medborgarna. 

En domare har, ganska beundrande, beskrivit en länsman i Tornedalen 
under åren kring 1900 som tillhörande 

”den typ av länsmän, som under gångna tider i Norrland, där höga 
statsmakten ej hade lätt att nå fram till följd av avståndet, med myndighet 
utan att ängsligt lyssna efter folkviljan till rättesnöre, efter lag och sakens 
beskaffenhet handlade och upprätthöll ordning och skick, var och en i sitt 
vidsträckta distrikt”.803 

 
Fria professioner arbetar på en marknad. Länsmannen var i varje fall delvis 

ute på marknaden. 
Westerhults och Alsnes studier har visat vad gällde fögderi respektive 

prästerskap att olika sektorers förändringsmönster över tiden skiljde sig åt. 
Systemen var så olika att de måste reformeras var för sig. 

                                                 
801 Westerhult (1965), s. 144. 
802 Ahnfelt (1882), skrivet 1857, s.10. Sundell (2013) har en liknande ansats i sitt pågående ar-
bete med informella betalningar till offentliga tjänstemän i 1800-talets Sverige.  
803 Bengtsson (1947), s. 133. 
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Weber 
Den traditionella synen på ämbetet var, enligt Weber, inget annat än ägandet av 
en skatte- och sportleravkastande inkomstkälla i kompensation för 
uppfyllandet av bestämda prestationer, vilket enligt Weber skiljer sig från ett 
vanligt anställningskontrakt mot en bestämd lön. I det moderna systemet hade, 
konstaterade Weber, centralmakten förvaltningsmedlen i sin hand804. Tjänsten 
kunde därmed inte likställas med en privat egendom, eftersom en sådan 
skapade en felaktig motivation hos tjänstemannen, inriktad på skötseln av sin 
egen egendom snarare än på främjandet av statens intresse. 

Fögderiets personal var i viss utsträckning ekonomiskt autonoma, dvs. 
självstyrande, i ytterkanterna av den officiella ämbetsmannaramen. Det var ett 
gammalt arv, som framgått ovan. Staten lämnade dessa tjänstemän i stort sett i 
fred så länge skatten kom in. 

Häradshövdingen, liksom häradsskrivaren en av häradets traditionella 
tjänstemän, behandlas i ett följande kapitel där konflikten mellan Webers 
byråkratisyn och de professionellas behov av autonomi kommenteras närmare. 

Sammandrag 
Westerhult har skildrat fögderiets personal när sportlerna stod på sin 
höjdpunkt och när avvecklingen åtminstone delvis genomfördes. Han tycks se 
processen som ett renodlat byåkratiseringsprojekt, som jag också tillämpat 
ovan. Jag anser att man ända fram till 1917 kan se de tre yrkesgrupperna som 
en mellanform mellan marknad och byråkrati, särskilt länsmännen som kunde 
skaffa sig en mycket självständig lokal position. Trots skattesystemets 
reformering kunde häradsskrivaren fortsätta med sina sportler ända fram till 
1940-talet. 

Sportlerna gjorde att obligatorisk pensionering av fögderiet inte var 
meningsfull förrän omkring 1900.  

Det finns föga skrivet om den icke ordinarie personalen och dess förmåner 
och betydelse. Med sportler och expensmedel kunde den ordinarie personalen 
anställa privata biträden vilket också fungerade som en rekryteringsbas. 

                                                 
804 Weber (1925:II), s. 666. 
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15 Häradshövdingar 

A. Ordinarie 

15.1 Ifrågasatta sportler  
Redan under 1800-talets första decennier fördes debatter i riksdagen om 
häradshövdingarnas inkomster. De bestod av en penninglön men 
huvudsakligen av sportler som togs ut direkt av de rättssökande medborgarna. 
I samband med diskussionen om höjningen av expeditionslösen 1812 
påpekades att underdomarna på landet hade inkomstproblem men ändå inte 
fick sin lösen höjd som alla andra805. Detta rättades till i Kungl. Maj:ts slutliga 
beslut806. 

1821, i samband med den nya stadgan för expeditionslösen, hade Kungl. 
Maj:t återigen funnit att häradshövdingarna inte fick tillräcklig inkomst807 och 
höjde deras expeditionslösen särskilt. von Hartmannsdorff, som på den tiden 
tycks ha tillhört de oppositionella inom adelsståndet, gick i riksdagen till 
angrepp mot att Kungl. Maj:t ensidigt fattat beslutet om expeditionslösen, vilket 
enligt hans tolkning av lösen som en skatt borde ha fattats tillsammans med 
riksdagen808. Han kritiserade även häradshövdingarnas avlöning genom 
sportler, vilken istället borde ske genom lön på anslag som till andra 
ämbetsmän. Lagutskottet accepterade dock höjningen, eftersom den, på grund 
av penningvärdets försämring, inte ledde till en högre taxa än 1800 ”då den 
likväl af Konung och Ständer ansågs otillräcklig” 809. Innan höjningen 1821 hade 
allmänheten betalat lösen ”discretionsvis810, då beloppet oftast, efter domarens 
anspråk och i mån av partens välvilja, bestämdes”; domare och allmänhet hade 
i dessa fall överenskommit om mer eller mindre frivilliga avgifter utanför 
regelsystemet, för att kompensera för de alltför låga fastställda taxorna, vilket 
beroende på synsätt kan tolkas antingen som ett ogenerat uttagande av muta 
eller som ett realistiskt accepterande av att dessa tjänster nu betalades på en 
marknad snarare än av statsmakterna. 

Vid 1828 års riksdag sa herr Ribbing i adelsståndet: 
”Det är väl icke klokt beräknadt, att föda och underhålla den, hvars 
oväldighet i rättegången man söker, just med de rättegången åtföljande 
sportler. Eller äro dessa sportler en substans i domarens näring honom 
värdig?”811 

 
Talarens åsikt var att lösen som överstiger den egentliga skrifningskostnaden 
borde uppbäras av staten. 

                                                 
805 RSt prot 1812, Br II:683. 
806 Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående förhöjning uti den hittills gällande expeditions-
taxan, 3 december 1812. Källa: 1812 års förordningar. 
807 Källan i det följande är ett offentligt betänkande: Betänkande rörande frågan om avskaf-
fande av sportelsystemet såsom avlöningsform för domare m.m Stockholm 1921. 
808 RSt prot 1823, Ad. 5, 32 
809 RSt 1823, Bihang VII:1 saml., bet. 61 
810 Såvitt jag förstår torde det moderna svenska ordet ”dricks” härledas ur ”discretion”. 
811 RD prot. 1828, Ad. 1:339. 
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JO hade, liksom när det gällde övriga tjänstemän, även intresserat sig för 
häradshövdingarnas sportler vilket framgår av Bilaga 4. 

I 1853 års riksdagsprotokoll kritiserade en talare att man tvingades lösa ut ett 
protokollsutdrag på inteckningar som redan bekräftats genom häradsrättens 
protokollförda utslag. Denna åtgärd var dock en rik inkomstkälla för 
häradshövdingarna som ”måhända äro de bäst lönade af alla Statens embets- 
och tjenstemän…”812. 

Häradshövdingarnas sportler utreddes av lagberedningen 1841813 samt 1873 i 
samband med lönereglering för häradshövdingar. Riksdagsdebatterna om 
sportlerna var dock inte entydiga, det fanns också de som tyckte systemet hade 
praktiska fördelar. I en riksdagsdebatt 1868814 frågade ledamoten Casparsson 
hur man skulle kunna förse domstolarnas biträden med lämpliga bostäder om 
de blev statliga tjänstemän med fast lön. ”Domaren, som har hushåll för alla 
sina biträden, kan åstadkomma detta arbete för mindre pris, än på hvilket annat 
sätt som helst”. I första kammaren oroade sig herr Sparre815 för att härads-
hövdingarna vid övergång till fast lön skulle få för låg lön eftersom den i 
allmänhet inte gärna borde sättas högre än ledamöternas i hovrätterna eller 
assessorerna i lägsta löneklassen. 

I början på 1870-talet utgjorde den statsanslagna lönen och liknande poster 
endast omkring 4 procent av häradshövdingarnas bruttoinkomst och av 
återstoden kom 87 procent från sportler och 9 procent från bostället. Ungefär 
hälften av domarna saknade dock boställen. Sportlerna kunde variera mellan 3 
000 och drygt 15 000 riksdaler, även om cirka 90 procent av häradshövdingarna 
fick mellan 3 000 och 10 000 riksdaler816. Betänkandet som låg till grund för 
häradshövdingarnas lönereglering 1874 framhåller att sportlerna ledde till 
växlingar i lönen över tiden och till ”alltför stor olikhet” i samma ämbete817. 
Dock framfördes återigen att systemet kunde ”vara egnadt att på ett rättvist sätt 
väga lön mot arbete”. 

15.2 Minskning av sportlerna 
Vid 1874 års lönereglering avvecklades knappt 60 procent av 
häradshövdingarnas sportelinkomster; syftet med de återstående sportlerna var 
att de enbart skulle täcka förvaltningskostnaderna, dvs. de kostnader som 
häradshövdingarna haft sedan gammalt för kanslilokaler och biträdespersonal 
m.m.818. Om sportlerna överskred de verkliga kostnaderna, skulle överskottet 
dras av från tjänstgöringspengarna och om sportlerna inte räckte till fick 
domsagan ett förvaltningsbidrag. Alla fick en fast lön på 4 500 kronor och 
tjänstgöringspengar på mellan 1 000 och 3 500 kronor beroende på arbetsbörda. 
Cirka 40 procent av häradshövdingarna fick därmed en inkomstsänkning. 

                                                 
812 RD 1853-4, Ad. Prot. 2, s. 17. 
813 En offentlig kommitté. 
814 1868 RD, prot., FK IV:138. 
815 1868 RD, prot., FK IV:138. 
816 Underdånigt betänkande med förslag till reglering af häradshöfdingarnas löneförmåner. 5 
dec 1873. RD prot 1874, Bih 2 saml, 2 afd. ss. 26-31. 
817 Ibid. ss. 2-4. 
818 Hultqvist (1954), ss. 72 ff. 
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Vikarier skulle även efter denna lönereglering få anlitas för att sköta 
domsagan819. 

 Efter några års utveckling utan förändring av villkoren blev resultatet av 
denna reform ändå mycket stora inkomstskillnader för häradshövdingarna, 
innebärande att vissa kom att få behålla sportler långt över förvaltnings-
kostnaderna. Sportlerna fortsatte att föranleda debatter. Landsstaten och 
underrätterna i staden, rådhusrätterna, och på landet, häradsrätterna, hade alla 
rätt att ta expeditionslösen för snarlika ärenden. I en proposition 1878820 
konstaterade civilministern att det inte var möjligt att ordna landssekreterarnas, 
landskamrerarnas och häradshövdingarnas avlönande enligt samma principer 
som. När man reformerade dessa avgifter inom en myndighet uppstod 
skillnader gentemot de andra men inkomstformerna i alla dessa myndigheter 
kunde inte reformeras samtidigt. Civilministern prioriterade landsstatens löner, 
expeditionsavgifter och stämpelavgifter men önskade i och för sig att löne- och 
avgiftsfrågorna i rådstugu- och häradsrätter skulle anpassas till landsstaten. 
Men att dra in all expeditionslösen från häradshövdingarna till staten var 
mindre viktigt än att rådhus- och häradsrätter behandlades på ett likartat sätt 
när det gällde de stämpel- och lösenavgifter som allmänheten betalade. 

I en FK-debatt 1879 om häradshövdingarnas lönereglering821 påpekades att 
varje lönereglering som hade sportlers upphörande som villkor drog med sig 
ändringar av stämpelpappersförordningen. Det var därför ganska svårt att 
upprätta en fullt rationell taxa med avgifter som alltid blev tämligen 
godtyckliga och berodde på statens behov av inkomster. De olika 
ersättningssystemens komplicerade samband och bindningar (t.ex. likhet 
mellan olika slag av myndigheter) försvårade lösningen av häradshövdingarnas 
lönefråga. 

Sportlerna skapade ojämnhet i lönesättningen som stred mot bl.a. Stats-
kontorets syn, formulerad redan 1819, på hur ett välordnat lönesystem skulle 
vara beskaffat, nämligen ”att enahanda lönvilkor bestås för lika beskaffade 
befattningar” 822. Ett omtalat sportelärende från 1899 illustrerar denna 
ojämnhet823. Den häradshövding som registrerade Alfred Nobels boupp-
teckning, en obetydlig arbetsinsats, fick provision på stämpelavgiften, som i sin 
tur beräknades utifrån kvarlåtenskapens värde. Provisionen blev 35 000 kr, 
vilket i 2006 års priser skulle blivit cirka 1,8 miljoner kronor824. 

En annan konsekvens av sportelsystemet var domarnas obenägenhet att gå i 
pension även om de inte orkade fullgöra sin tjänst, vilket krävde vikarie. 

                                                 
819 Häradsrättens geografiska område. Om domarvikarier se mer nedan. 
820 Se RD 1878, statsverkspropositionen, bil. 5, protokoll över civilärenden 4 januari 1878, ss. 
14, 36-37. 
821 RD prot. 1879, FK, I, 18., s. 23 och 27. 
822 Ljuspenningar till aktuarier och registratorer i ämbetsverken, 1 oktober 1819, Statskon-
torets skrivelser till Kungl. Maj:t. Riksarkivet 
823 Asker (2001).  
824 Se Riksbanken (2008). 
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15.3 Avvecklingen av sportlerna  
I ett betänkande från 1921825 konstaterades att inga sportler fanns för domare i 
överrätterna, men i underrätterna var de fortfarande en stor inkomstkälla, 
vilket ledde till ”den synnerligen stora ojämnhet i fråga om inkomster, 
domhavanden i de olika domsagorna åtnjöte”826. 

Ett problem i reformarbetet var att även rådstugurätterna, dvs. 
underdomstolarna i städerna, byggde på sportler och ett avskaffande skulle då 
kräva kompensation till städerna; detta skulle i sin tur förutsätta en 
omorganisation som ännu så länge bara förbereddes. Denna reform skulle länge 
förhindra en lösning. Ett annat hinder hängde samman med att icke 
rättsbildade biträden betalades av häradshövdingen, dvs från sportlerna. Dessa 
biträden var inte ens var statsanställda och saknade pensionsrätt. En förändring 
skulle därför bli kostsam. 

De kommitterade föreslog 1921 att den expeditionslösen som tidigare 
betalats till häradshövdingen skulle till ”väsentlig del” ersättas av en 
stämpelavgift som betalades direkt till staten. Vidare skulle en fast lönesumma 
bestämmas och staten ta över anställning och avlöning av de icke rättsbildade 
biträdena. Vidare skulle staten även ta över kostnader för domstolens lokaler, 
som tidigare betalats av häradshövdingen. 

Häradshövdingarna borde enligt de kommitterade inte få rätt att själva köpa 
skrivmateriel även om ett undantag gjordes för skrivmaskin. Även 
skjutsersättningen diskuterades: 

 
Vidare lärer i de fall, då landsvägsskjuts ifrågakommer, särskild skjuts-
ersättning ej böra utgå till notarien, då den häradshövding för närvarande 
tillkommande ersättningen för skjuts efter två hästar, bör vara tillräcklig 
att täcka skjutskostnaderna för såväl häradshövdingen som notarien. 

 
1925 hade länsstyrelsernas landssekreterares och landskamrerers sportler 
dragits in och på samma sätt föreslogs nu att häradshövdingarnas sportler 
skulle dras in och ersättas med lön. Till reform kom det dock ännu inte. 

En skillnad mellan fögderipersonalen och häradshövdingarna är att särskilt 
kronofogdarna och länsmännen hade tid över för affärsverksamhet, medan det 
som uppmärksammades av häradshövdingarnas sidoinkomster främst verkar 
ha gällt skiljedomsuppdrag, en rättighet som häradshövdingarna behöll ända in 
i 1900-talet. 

I den största domsagan, Södra Roslags (Stockholms landsbygd) som hade de 
största sportlerna betalades redan 1942 en del direkt till staten. I propositionen 
1942827, som slutligen ledde till att häradshövdingarnas sportler drogs in, 
karakteriserar finansministern Westman ”det säregna och mycket föråldrade 
system efter vilket häradshövdingarna alltjämt avlönas”, i enlighet med 
principerna från 1874. Vid inplaceringen i den statliga löneplanen borde 

                                                 
825 Betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för 
domare m.m.. Stockolm 1921. 
826 Ibid. s. 15-39 
827 Prop 1942:252, sid. 1, 4. 
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häradshövdingens lön, enligt departementschefen, ligga mellan hovrättsrådens 
och justitierådens. 

Sammanfattningsvis är det framförallt allt årtalen 1874 och 1943 som 
markerar viktiga förändringar av häradshövdingarnas löneformer. 

B. Icke ordinarie 

Förhållandena för de icke ordinarie anställda hos häradshövdingen var 
oreglerat under hela 1800-talet. Alla avlönades från häradshövdingens 
inkomster. I löneregleringsbetänkande från 1873 noteras att de unga juristerna 
kunde hoppas få tjänst ”först vid 40 års ålder eller ännu senare, efter det han 
dittills nödgats arbeta såsom enskildt biträde åt än den ena, än den andra 
domaren mot en aflöning, som i många fall knappast utgår till våra dagars 
dränglöner.” 

15.4 Förhandling med egen vikarie 
Med tilltagande ålder och kraftlöshet anlitade många häradshövdingar vikarier. 
Tjänsteköp var olagligt så istället slöt parterna årliga vikariatskontrakt828. 
Ansvaret att själv skaffa vikarie var förmodligen före införandet av den 
obligatoriska pensionsavgången från 1878 utbrett i stora delar av förvaltning 
där sportler och boställen försvårade pensionering. I postverket gällde t.ex. att 
postmästaren enligt reglerna skulle avstå ¼ av sin lön till vikarien, men detta 
ansågs inte tillräckligt829. Skulle vikarien också få anslagen till biträde, expenser 
och sportler, återstod dock alltför lite för innehavaren. Poststyrelsen 
konstaterade830 med anledning av ett förslag till instruktion att det på grund av 
den låga lönen inte var ovanligt att postmästarna träffade avtal ”i enskild väg” 
med vikarier, och även om det ansågs olämpligt hade det accepterats på högre 
ort. Enligt Grape tillämpades detta system i Posten ända in på 1900-talet – 
sportlerna i Postverket upphörde fr.o.m. 1910831. Ersättningen på landet 
inkluderade tydligen ofta även bostad och mat i postmästarens familj. Om 
villkoren var dåliga kunde vikarien lugna sig med att ”räkna med den merit, 
som förordnandet medförde”, en tankegång som, vilket tidigare nämnts, 
upphörde i den civila statsförvaltningen redan vid 1800-talets mitt. 

I domstolssektorn pågick en sådan trafik långt in i 1900-talet, nämligen vid 
häradsrätterna, även sedan obligatorisk pensionsavgång vid 70 års ålder hade 
införts 1878.  
 

En vikarierande häradshövdings karriär 
Juristen Carl-Emanuel Bengtsson har berättat om sin tid som extra 
domare under åren 1890-1901832. I Bilaga 5 sammanfattas hans 
förordnanden och hans successivt ökande inkomst. Hovrätten, i detta fall 

                                                 
828 Situationen påminner om att även dagens pensionärer ibland kan välja om de vill ha ut 
hela pensionssumman på en gång eller i form av månatliga utbetalningar. 
829 Grape (1961), ss. 57-58. 
830 Grape ger otillräcklig källhänvisning. 
831 Forssell (1936), s. 59. 
832 Bengtsson (1947). 
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Svea hovrätt, beslutade om förordnandena i sin kollegiala styrelse. Men 
lönevillkoren, även om de sedan bekräftades av myndigheten, bestämdes 
i praktiken genom förhandlingar mellan parterna enligt 
marknadsmässiga principer. 

Bengtssons värde på marknaden var från början inte var så stort. Ingen 
häradshövding, och naturligtvis inte heller någon tillfälligt förordnad 
vice häradshövding, var beredd att betala något för ett nyexaminerat 
tingsbiträde. Hjalmar Mehr, sedermera landshövding, fick som ung jurist 
uppleva detsamma på 1930-talet833. Det dröjde också 4 år innan Bengtsson 
fick arvode i form av tjänstgöringspengar, årligen omkring 2 000 
kronor834; dessförinnan kunde han enbart räkna med mindre ersättningar 
i form av rese- och traktamentsersättningar, som gav överskott, eller 
ersättning för renskrifter.  

Enligt Bengtsson var alternativen att söka sig till ämbetsverken eller 
hovrätterna. I ämbetsverken rådde 1893 ”stor trängsel” av sökande till 
tjänster enligt de råd han fick från en något äldre kollega. Det skulle dröja 
sex år innan han kunde försörja sig på en hovrättslön. Han bedömde att 
han skulle tjäna mer på att försöka få en lantdomartjänst. Eftersom han 
avstått från att försöka få fiskalsförordnande i hovrätten, hade han samlat 
meriter som lantdomarvikarie och under denna aspiranttid gått förbi fem 
kolleger, fastän de med hänsyn till examensår och tjänstgöringens början 
hade längre tid än han. 11 år och 1 månads vikariat betraktades som 
rekordtid på den tiden ”som icke uppnåtts av någon av mina samtida 
eller närmast efterföljande lantdomarspiranter”. Flera andra behövde 
flera års längre tid och större ekonomiska uppoffringar. 

Även om det hade gått relativt fort, hade vikarieåren ändå varit 
påfrestande. Han förlovade sig 1897, efter 7 år som vikarie: ”Ingen av oss 
kunde emellertid beräkna, att mina inkomster som extra ordinarie skulle 
bliva så små och osäkra att ingående av vårt äktenskap måste anstå flera 
år”. Fortfarande under första delen av 1899 var inkomsterna inte 
tillräckliga för mat och rum, kläder, nya livförsäkringar, resor och nöjen. 
Han hade otur med inkomster från lagfarter, inteckningar och 
gravationsbevis. Och ställningen som extra domare krävde att ”man med 
notarie icke kom nickande i en tvåhjulig kärra som jag varit van vid i 
Norrland”. 
Under de första 9 åren som vikarie kunde han inte existera på de 
inkomster han fick in, utan fick låna. Skillnaden i inkomsterna som 
vikarie och som ordinarie häradshövding är slående. Bengtsson 

                                                 
833 Se Elmbrant (2010), s. 57: Mehr blev oavlönad notarie i Södertörns domsaga 1937: 
”Mamma Sara fick rycka ut med en slant. Häradshövdingen kunde i nåder sticka till honom 
lite pengar. Det blev också många lån och de som gick i borgen för dem var bekanta som 
Helge Berglund och Albert Aronsson, senare socialdemokratiska borgarråd i Stockholm lik-
som Mehr.” Mehr blev redan 1939 blev tjänsteman i Stockholms stads fattigvårdsnämnd vil-
ket löste hans ekonomiska problem.  
Tjänstgöringspengarna var maximalt 2 900 kr men däri ingick ju också förvaltningsbidrag 
som skulle täcka vissa kostnader i domsagan. 
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redovisade årsinkomster som domare under perioden 1909-1914 låg på 
mellan 8 000 och 9 441 kronor835, varav dock 400 kronor skulle täcka 
kostnaderna för förvaltningslokalen. Tillsammans hade han 23 000 kr i 
skulder836 när han fick sin första ordinarie tjänst. 

Bengtsson berättar om ett arvsärende och lösen som inkomstkälla837. 
En arvinge till många fastigheter hade förmåtts av den ordinarie härads-
hövdingen att skynda på bouppteckningsförrättningen som gav en 
ordentlig provision med obetydligt arbete. Vikarien, Bengtsson, fick 
däremot ta hand om lagfartsdelen, vilket krävde 14 dagars arbete med en 
lagstadgad lösen som inte ”på långa vägar” motsvarade arbetet. När 
Bengtsson uttalade sin förvåning över att han inte också fått ta hand om 
bouppteckningen, erbjöd arvingen honom en extra gratifikation (till 
samma belopp som bouppteckningsprovisionen), ”vilken jag vägrade 
mottaga”. 

 
 
Häradshövdingarna, liksom postmästarna, hade just på grund av sportlerna en 
varierad inkomstbild, som bättre kunde lösas genom lokala, enskilda avtal, än 
genom strikta centrala regler. Detta är förmodligen den praktiska orsaken till 
att systemet var livskraftigt så länge. 

1918-19 höjdes expeditionslösen (under rådande inflation) och samtidigt 
utvidgades personalorganisationen vid domsagorna med en 1.e och 2:e notarie, 
som sekreterare och biträdande domare. 1:e notarien avlönades helt av 
statsmedel och de andra i huvudsak av staten. Domarens finansiering av 
personalen minskades alltså därmed. De icke rättsutbildade biträdena betalades 
däremot fortfarande av häradshövdingen. Häradshövdingens rätt till ledigheter 
inskränktes successivt från 1920 och vikariernas kompetens böjade bedömas 
strängare. En reglering av vikariernas befordringsgång började ske under 
perioden 1918-1926 och därefter infördes en växling mellan tjänstgöring i 
underrätt (härads- och tingsrätter) och hovrätt, efter några år rätt till adjunktion 
med lön. Fortfarande tjänstgjorde en del av de unga juristerna under lång tid 
som extranotarier med låga arvoden838. 

I riksdagen kritiserades 1942 den långa praktiktiden, 2,5 år med dåliga 
inkomster, vilket begränsade möjligheterna att rekrytera ”ekonomiskt mindre 
väl ställda” till juristyrket och att utnämning till häradshövding kunde dröja till 
50-årsåldern839. I riksdagen konstaterades att de oavlönade aspiranter 
försvunnit från domsagorna i samband med sportelreformen 1943 men att 

                                                 
835 9 000 kr motsvarar ungefär 400 000 kronor i 2006 års penningvärde (se Riksbanken 
(2008)). 
836 Motsvarar i 2006 års penningvärde drygt 1,1 miljoner kronor. Om man antar en räntenivå 
på 5 procent och att han kunde avstå från ¼ av sin nya lön för att betala denna skuld, skulle 
det ta ungefär 15 år att betala skulden, vilket är lång tid men ändå resulterande i ett ekono-
miskt rimligt livsprojekt. 
837 Händelsen påminner om det tidigare refererade Nobelärendet, se Asker (2001).  
838 Prop. 1942:252 s. 9-25, 43-45. 
839 RD 1942 AK 27, sid. 15, FK 27, sid. 36. 
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systemet 1947 fortfarande fanns kvar i hovrätterna – det fanns visserligen 
arvoden för aspiranter men dessa räckte inte till840. 

Efter löneregleringen kunde häradshövdingarna integreras i SAAR 1948 
jämsides med andra normala penninglöntagare. Häradshövdingen hade nu 
byråkratiserats på samma sätt som häradsskrivarna vid samma tid. 

15.5 Övriga biträden 
Häradshövdingarna ersatte sina biträden med sin egen lön. När 
häradshövdingarnas löne- och sportelfråga utreddes måste också biträdenas 
ställning utredas841. De sakkunniga som redovisade sitt betänkande 1921 hade 
uppenbarligen problem – kvinnolönefrågan fick inte en parlamentarisk lösning 
förrän några år senare: 

”De ifrågavarande skrivbiträdesbefattningarna böra enligt de sakkunnigas 
förmenande väl icke uteslutande förbehållas kvinnor men torde avlönings-
förmånerna dock böra fastställas i enlighet med vad som gäller för 
kvinnliga befattningar i statlig tjänst.” 

 
1925 förklarade departementschefen att frågan om häradshövdingarnas sportler 
inte kunde lösas slutligt på grund av svårigheten med biträdena och deras 
pension.842 Men det var inte biträdenas lönesättning som var huvudproblemet – 
enligt en förordning 1927 fastställdes minimilöner för dessa843 – utan pensionen, 
vilket löstes på 1940-talet844. 

C. Pension 

Så länge sportlerna var en så stor del av många tjänstemäns inkomster var det 
svårt att kräva att tjänstemännen skulle gå i pension utan att få särskild 
ersättning för förlorade sportler (och boställen)845. Pensionering var alltså i viss 
mån beroende av att sportlerna försvann. 

1878, efter löneregleringen som gav en hyggligt fast lön, beslöts om pension 
till häradshövdingarna med skyldighet att avgå vid 70 års ålder. En hög 
pensionsålder var, som framgått ovan, ett viktigt skäl för överenskommelser 
om vikariaten. Efter 1935 var häradshövdingar, som utnämndes därefter, 
skyldiga att gå i pension vid 67 års ålder846. 

                                                 
840 RD 1947 AK 30:77 d. 112. 
841 Betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för 
domare m.m.. Stockolm 1921. 
842 Interpellation av hr Luterkort, RD 1927, FK 9:16. 
843 SFS 1927:179. 
844 Prop. 1942:252; 1943:198 och 268. 
845 Se t.ex. Frohnert (1993), s. 287. Även Frohnert kopplar ackorden till frånvaro av pensions-
system under 1700-talet; från slutet av 1700 och början av 1800-talet började ett sådant att in-
rättas men det var föga effektivt för tjänstemän av detta slag med låg nominell inkomst och 
stor andel andra inkomster. 
846 Prop. 1942:252 s. 9. 
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D. Kommentar 

15.6 Två teoretiska perspektiv 
Häradshövdingarnas och andras sportler förkroppsligade sådant som Weber 
ansåg inte hörde hemma i en rationell förvaltning. En av Webers symboler för 
traditionell förvaltning, är de s.k. honorärbefattningarna utan lön, som 
innehades av godsägande ”fredsdomare” i England847 – en feodal institution 
dock utan motsvarighet i Sverige: de svenska häradshövdingarna rekryterades 
redan under 1800-talet utifrån kompetens och tjänstgjorde på heltid med vad 
som i stort verkar ha varit tillräcklig inkomst. 

Webers grundsyn var att den moderna byråkratens yrkes- och privatliv 
måste hållas åtskilda från varandra848, t.ex. genom att administrations-
kostnaderna skulle finansieras av makthavarna och dem som tjänstemännen 
lydde849. Därmed avvisade han både häradshövdingarnas boställen, ofta med 
tjänsteställe och bostad i samma lokal, och att de själva finansierade sina 
biträden, som ibland även bodde hos häradshövdingen. Finansieringen var 
beroende av sportler, som Weber också i princip ansåg oförenliga med den 
ideala byråkratin. Han föredrog bestämda löner. Detta verkar ju gå tvärsemot 
det argument som framfördes till sportlernas fördel i den svenska riksdags-
debatten, nämligen att sportlerna, dvs. de som allmänheten betalade direkt till 
tjänstemännen, kunde ses som ett lämpligt incitament850. 

Ett alternativ till Webers analys är en professionshistorisk ansats, som är 
tillämplig även på fögderiet i föregående kapitel. En sådan gör det lättare att 
förstå statsmakternas ambivalens i reformarbetet. Utifrån en professionteoretisk 
analys borde häradshövdingarnas och fögderipersonalens relativa ekonomiska 
autonomi ses som en delförutsättning för professionalism. Man betonar då dels 
det incitament som ligger i inkomstformen, dels värdet av professionens 
självständighet i ämbetsutövningen och kontinuiteten i förhållande till 
allmänheten, snarare än rättssäkerhet och likformighet i en maskinmässig 
byråkrati. 

Argument som tog fögderiets och häradshövdingarnas professionella 
självständighet på allvar borde alltså ha motverkat den successiva utrensningen 
av sportlerna. Här finns en förklaring till att reformeringen drog ut på tiden. 

Fögderipersonalen hade visserligen fullmakt men en svagare sort som 
kallades konstitutorial, dvs. för att avskedas eller omflyttas behövdes inte 
domstolsbeslut utan det räckte med ett administrativt beslut; orsaken är att 
deras medelsförvaltning krävde snabbare åtgärder vid misskötsel. 
Häradshövdingarna hade i sina ordinarie fullmakter ett ännu starkare skydd 
mot avsked. Freidson skriver om detta: 

                                                 
847 Weber (1925:I), s. 716-718. 
848 Weber (1925:II), s. 650-2. 
849 Weber (1921), s. 141. 
850 Weber (1925:I), ss. 127 ff, betecknade rätt till sportelinkomster (”appropriierte Sportelein-
nahmen”) som jämställt med ty. ”Pfründe” vilket enligt lexikonet betyder ”prebende”, dvs. 
egentligen kosthåll, en form av in natura-lön som enligt Weber inte hörde hemma i den ide-
ala byråkratin. 
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“The institution of tenure is … employed to protect professionals 
from external interference with their work…/T/enure sharply 
dichomizes professionals into those who are on probation and can lose 
their positions at any time, and those who have tenure and may not 
lose their positions except under stringently specified circumstances.--- 
Tenure is intended to protect the academic, clinical, or scientific 
freedom of professionals, whose schooled freedom of judgement is 
assumed to be of benefit to both clients and society at large.”851 

Sammandrag 
Mitt bidrag är att häradshövdingarna liksom fögderiet illustrerar en konflikt 
mellan moderniseringen av de gamla löne- och anställningsformerna (enligt 
Weber) och professionsteorins syn på värdet av fria professioner: med ökad 
modernisering och enhetlighet (lättare att administrera uppifrån) följer också 
minskad autonomi för professionerna (sämre kvalitet och incitament)852. Detta 
ökar vår förståelse av statsmakternas dilemma inför både fögderipersonalens 
och häradshövdingarnas inkomstformer och deras reformering. Att en 
fullständig avveckling dröjde ända till 1940-talet visar hur fördelaktiga 
sportlerna var för yrkesgruppen och också professionens motståndskraft mot 
förändring. 

Även förhållandena för den icke ordinarie rättsutbildade personalen vid 
häradsrätterna, som var dokumenterat otrygga, reglerades inte förrän under 
1920-talet. 

                                                 
851 Freidson (1994), s. 204. 
852 Jag är tacksam till Jan Ottosson som lösgjorde mig från min byråkrathistoriska och we-
berianska fixering och fick mig att se professionsteorin som en alternativ linje.  
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16 Professorer 

A. Ordinarie  

16.1 En Uppsalaprofessor vid mitten av 1800-talet 
Man kan tro att försörjningsbekymren för den förhoppningsfulle akademikern 
var över när professorsfullmakten förvärvats. Men nedanstående referat av en 
uppsalaprofessors minnen nyanserar bilden. 

 
Memoarerna av professor Gustaf Svanberg, som blev astronomiprofessur i 

Uppsala 1842, illustrerar de små och stora ekonomiska och näraliggande 
problem som var förknippade även med en ordinarie professur. 

 
Han tillträdde en sädeslön, men säden stod då lågt i kurs och 1844 

”skördades skal i stället för 
kärna och det kom icke i fråga att /af/ akademibönderna yrka strid säd, som 

ej stod att få”. Man kunde nu hoppas att detta skulle ersatts 1845 då säden stod 
ovanligt högt i pris.  

Men oaktadt vi året förut hade nöjt oss med den odugliga säd, som då 
af akademibönderna lämnades, hette det nu, att säden stod så orimligt 
högt, att man icke gerna borde fordra betalning af bönderna efter gällande 
pris. Akademi-Räntmästan, vännen Schedvin talade helt bevekligt om 
deras skonande och Geijer som lätt hänfördes, reste sig hastigt från sin stol 
och uttalade sitt bifall till Räntmätarens framställning.853 

 
Resultatet av blev att ”vi nämnda år frivilligt avstod 6 à 700 kronor af våra 

ringa löner”. Vidare skulle professorerna få 12 famnar ved och erlade ”i 
medeltal 3 kronor famnen i huggningspengar, ehuru det är klart, att ved är 
huggen vara, hvarför också nämnda pålaga, dock först kanhända tjugo år 
senare blef afskaffad.”854 Parterna devs in i det gränsland av tolkning och 
förhandling som prisväxlingar och förädlingsfrågan medförde. 

Svanberg var en kraftfull och praktisk natur och lyckades få till stånd ett nytt 
observatorium, som också innehöll en tjänstebostad för 
föreståndaren/professorn. Institutionens observator från 1859, Herman Schultz, 
behövde också en tjänstebostad och slog därför, skriver Svanberg, ”mig 
oåtspord på eget bevåg” ut två dörröppningar mellan arbetsrummen i 
bottenvåningen på observatoriet och ordnade därmed en bostad. Det framgår 
alltmer av memoarerna att deras personkemi inte stämde. Schultz kunde 
”aldrig fördraga, att någon sysselsatte sig på observatoriet,vare sig i 
astronomiskt, eller meteorologiskt hänseende; han ville vara ensam.” Han 
”tycktes ana en rival i hvarje äfven yngre person, som jemte honom sysselsatte 
på observatoriet – ett skaplynne, som sedermera under årens lopp alt för 
mycket visat sig och vållat icke litet obehag”. Redan som amanuens visade det 

                                                 
853 Svanberg (1949), s. 432-3. 
854 Det är oklart om Svanberg med ”nämnda pålaga” syftar på huggningspengarna eller på 
vedavgiften i sin helhet, men min tolkning är huggningspengarna.   
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sig att han försökte förhindra att någon annan än han själv utnyttjade en s.k. 
refraktor (en astronomisk kikare), varför han t.o.m. låste in linserna när han 
reste bort. Svanberg var mer utåtriktad och serviceinriktad och ville att 
observatoriet och dess utrustning skulle komma till bred användning. 
Förhållandet till den mångåriga grannen och kollegan var ”allt annat än 
behagligt”. Schultz antydde genom 

obelåtenheten, hvarjehanda hänsyftningar och alt annat att jag stod i 
vägen. Mitt läge blef naturligtvis ännu oangenämare, sedan jag fått afsked 
och icke fort nog kom undan , samt den i fråga varande familjen ansåg sig 
ha fått full visshet om, att jag icke önskade min embetsbroder till 
efterträdare.855 

 
 

Svanbergs memoarerna blir efter hand allt bittrare: ”Det hade de senare åren 
varit en ”Adjunkts-regering” i Upsala och det var Adjunkterna856 som så fort 
som möjligt skulle förhjelpas till de lediga platserne.”857 

Flera karakteristiska drag i 1800-talets personalförhållanden vid 
universiteten framgår eller antyds av ovanstående referat: kvardröjande 
ålderdomliga löneförhållanden, de ordinarie tjänsteinnehavarnas stora makt, 
sammanblandningen av privat- och yrkesliv, de kollegiala tillsättningsbesluten, 
de speciella pensioneringsvillkoren. 

16.2 Ämnesindelningen 
Professurernas innehåll fastställdes av riksdagen, eftersom det gällde en 
ordinarie tjänst. Normalt sett ägnade riksdagen inte mycket ansträngning åt 
tjänstebeskrivningar – en kronofogdes eller kyrkoherdes tjänsteinnehåll var 
redan givna i förordningar, instruktioner m.m. vilka sällan ifrågasattes i 
riksdagen. Professorstjänsterna däremot ställde särskilda krav bl.a. därför att 
eleverna i deras ämnen ofta behövde behörighet till statlig tjänst858. 

Frängsmyr beskriver en lång rad av ämnen som vid 1800-talets mitt och ännu 
senare bestod av ofta omöjliga kombinationer, omöjliga i den meningen att en 
och samma person inte kunde beräknas uppfylla rimliga vetenskapliga 
kvalitetskrav i samtliga delar av ämnet; med tiden blev kombinationerna allt 
omöjligare. Några sådana sammanfattas nedan. 

                                                 
Svanberg (1949), ss. 532, 540, 555, 395, 655. Trots Svanbergs missnöje utnämndes Schultz 
1878 till hans efterträdare och beskrivs av Frängsmyr (2010:2:2), s. 280, som en skicklig ob-
servatör som med refraktorns hjälp positionsbestämt 500 nebulosor. 
856 extra ordinarie befattningar med ingen eller låg lön. 
857 Svanberg (1949) s. 659. 
858 Frängsmyr (2010:2:1), s. 394. Begreppet ”examensämne” gav vissa ämnen en särskild sta-
tus. Det fanns ett stöd på  900 kronor för discipliner som inte utgjorde examensämnen 
(Frängsmyr (2010:2:2), ss. 179, 222). 
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Tabell. Exempel på uppdelning av ämnen 
Ämnets beteckning vid mitten av 

1800-talet eller senare 

Senare uppdelning Årtal för 

förslag till delning 

Riks-

dagens 

beslutsår 

fysik859 fysik och mekanik 

 

Senast 1841 1873 

österländska språken och 

litteraturen; namnbyte 1874 till 

semitiska språk860 

semitiska språk respektive sanskrit och 

jämförande språkforskning 

1860-talet 1893 

nyeuropeisk lingvistik och 

modern litteratur, från slutet av 

1880-talet 

germanska språk861 

tyska respektive engelska 1900 1903 

klassiska språk och arkeologi862 klassiska språk respektive klassisk 

fornkunskap 

1875 1909 

geologi och mineralogi863 geologi respektive mineralogi 1880-talet 1910 

nordiska språk och arkeologi864 nordiska språk respektive nordisk och 

jämförande fornkunskap 

1870-talet 1911 

patologi och allmän 

hälsovård865 

 

patologi respektive hygien och bakteriologi I praktiken 

delat sedan 

1870-talet 

1912 

litteraturhistoria och estetik866 litteraturhistoria respektive konsthistoria 1890867 1917 

nationalekonomi och finansrätt 

(från 1877)868 

nationalekonomi respektive finansrätt 1912 1947 

 
Listan är inte fullständig. Bl.a. började den juridiska fakultetens ämnen delas 
upp redan på 1840-talet. ”Tidigare ansågs i princip samtliga lärare inom 
fakulteten vara kompetenta att inneha alla professurer”, enligt Frängsmyr, och 
vid tillsättningar fästes stor vikt vid tjänsteåren869. 

                                                 
Konsistoriet ställde sig ”redan under Jöns Svanbergs professors tid bakom ett förslag om att 
skapa en egen lärostol i ämnet,…” . Svanberg var professor 1811-41. (Frängsmyr 2010:2:2, ss. 
258-259). 
860 Ibid. ss. 164, 172-176. 
861 Bröts 1856 ut ur det gamla ämnet modern litteratur och estetik. Tyska och engelska bröts i 
sin tur ut ur ämnet nyeuropeisk lingvistik i slutet på 1880-talet med beteckningen ger-
manska språk (Frängsmyr 2010:2:2, ss. 204, 215-216). 
862 Ibid. ss. 78-79, 85. 
863 Ibid. ss. 226-227 
864 Ibid. ss. 183-188, 202. 
865 Frängsmyr (2010:2:1), ss. 489-490. 
866 Frängsmyr (2010:2:2, ss. 128-135.  
867 Årtalet för Schücks inkompetensförklaring när han sökte professuren i estetik i Lund, som 
kommenteras av Frängsmyr med att ”därmed inleddes estetikämnets uppdelning” eftersom 
konsthistorien under Schücks professur i Uppsala hamnade ”helt i bakgrunden”. 
(Frängsmyr 2010:2:2, s. 132) 
868 Frängsmyr  (2010:2:1), sid. 418-422 
869 Ibid. sid. 398. 
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Fördröjningen mellan väckt förslag (antingen i allmän debatt eller officiellt 
framfört från universitet) och genomförande var enligt listan i en stor andel av 
fallen omkring 30 år, men professorns bekymmer med att företräda en i 
praktiken omöjlig eller åtminstone mycket svår ämnessammansättning kan ha 
varat längre, i flertalet fall ända från mitten av 1800-talet. 

Efter 1800-talets mitt och tilltagande ämnesuppdelning tillkom fler ordinarie 
tjänster. Mellan 1852 och 1900 fördubblades t.ex. antalet juridikprofessurer i 
Uppsala (från 4 till 8)870. Enligt Frängsmyr kännetecknades den medicinska 
fakulteten mer än de övriga av den ökade specialiseringen. Från att det 1852 
fanns fyra professurer tillkom 9 nya discipliner till 1916871. Ofta tillsattes 
adjunkter i delämnen. När e.o. professurer tillsatts mot slutet av 1800-talet kan 
problemet sägas ha lösts, eftersom de tog hand om var sin del av ämnet ch 
samma vetenskapliga krav ställdes på ordinarie och e.o professorer, trots de 
senares lägre lön. 

Tidigare hade en stor undervisningsbörda varit ett hinder för professorernas 
forskning. Den ökade specialiseringen och det ökande antalet tjänster borde ha 
inneburit en höjning av den vetenskapliga nivån. 

16.3 Personliga professurer och professors namn 
Tjänstesystemet innebar en hård centralstyrning bl.a. genom att regering och 
riksdag fattade beslut. Symptom på att den normala tjänstestrukturen inte var 
tillräckligt flexibel är tilldelningen av personliga professurer och professors 
namn. Sådant skedde dock inte i någon överväldigande mängd. 

 
Mellan 1868 och 1968 tillsattes vid Lunds universitet en personlig 

professur i humanistiska ämnen, nämligen Albert Nilssons i estetik och 
litteraturhistoria 1923872. I naturvetenskapliga ämnen tillkom 6 personliga 
professurer och inom medicinen ytterligare två, alla på 1900-talet. Jag har 
i litteraturen inte funnit några personliga professurer omnämnda under 
samma hundraårsperiod vid de teologiska och juridiska fakulteterna873. 
Vad gäller Uppsala universitet nämner Frängsmyr en personlig professur 
i teologi (1930), en personlig e.o. professur i medicin (1877), tre personliga 
professurer i naturvetenskapliga ämnen (alla under 1900-talet) samt en 
personlig e.o. professur i klassiska språk (1882)874. Antalet personliga 
professurer (ordinarie eller e.o.) är alltså ungefär desamma i Lund och 
Uppsala dock med den skillnaden att jag inte funnit några sådana i Lund 

                                                 
870 Ibid. s. 441. 
871 Ibid. s. 519. 
872 Jag utgår här från Weibulls genomgång. Inom mindre än ett år därefter kunde Nilsson 
dock tillträda en vanlig professur (Weibull (1968), s. 337). 
873 Jag har använt Weibulls inklistrade tabeller med översikt över alla professurer under åren 
1868-1968. 
874 Frängsmyr (2010:2:1), ss. 346, 474, 495; Frängsmyr (2010:2:2), ss. 155, 242, 355. 
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under 1800-talet. 
I Uppsala tilldelades ett antal personer professors namn (eller namn, 

heder och värdighet): åtta inom den filosofiska fakulteten (varav fyra 
under 1800-talet) och en inom den medicinska fakulteten (1893)875. 

 
 

1922 skrev litteraturhistorikern, professor Böök i ett sakkunnigutlåtande att ”i 
ett land med friare disposition av lärarstolarna” skulle två kompetenta sökande 
redan ha fått personliga professurer876. Antalet personliga professurer och 
hedersutnämningar tyder dock på att justeringarna via personliga utnämningar 
hade en ganska marginell betydelse och förmodligen bara tillgreps i mycket 
uppenbara och allmänt erkända orättvisor. 

B. Icke ordinarie  

16.4 De extra ordinarie professorerna före 1877 
Från 1830-talet började extra ordinarie professurer inrättas ofta med dåliga 
lönevillkor – e.o. professorn i rättshistoria i Uppsala hade t.ex. ingen lön alls 
1835877. Sökande till dessa tjänster prövades dock lika strängt som till 
professurer878. 

Adjunkterna blev 1877 e.o. professorer och deras lön sattes till 2/3 av de då 
gällande professorslönerna, vilket innebar väsentliga lönehöjningar för de 
tidigare adjunkterna. Vidare inrättades ett antal extra ordinarie professurer som 
inte var bundna till särskilda ämnen utan skulle kunna fördelas friare efter 
personlig förtjänst. Docentstipendierna byggdes ut. 879 1898 förbättrades 
lönestegen så att en e.o. professorslön kunde höjas ända upp till 500 kronor 
lägre än en professorslön, som fortfarande var 6 000 kr. 

Det dröjde innan de e.o. professorernas ställning klarnade , vilket visas av 
nedanstående konseljärende. 

 
1879 finns ett konseljärende från Uppsala Universitets kansler om 

fördelningen av arbetsuppgifterna mellan ordinarie och extra ordinarie 
professorer inom den teologiska fakulteten880. I akten finns utdrag från 
det större akademiska konsistoriets i Uppsala protokoll den 10 maj 1879, 
av vilket framgår att ledamöterna var oeniga om arbetsfördelningen 
mellan de två professorerna. Rektorn, filosofiprofessorn Sahlin, yttrade: 
 

                                                 
875 Frängsmyr (2010:2:1), s. 490; Frängsmyr (2010:2:2) ss. 16, 71, 88, 90, 103, 210-211, 214, 215, 
341. Vad gäller Lund har Weibull eller Fehrman m.fl. inte, vad jag funnit, nämnt eller under-
sökt professorsnamnsutnämningar. 
876 Weibull (1968), ss. 336. 
877 Frängsmyr (2010:2:1), s. 389. 
878 Ibid. s. 370. 
879 Ibid. ss. 173-4, 470. 
880 Uppsala universitets kansler om fördelning af göromålen mellan ordinarie och extra ordi-
narie professorer inom teologisk fakultet, 1879-09-26; ärende 13; Ecklesiastikdepartementet. 
Riksarkivets konseljdatabas. 
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”Jag kan icke finna det öfverensstämmande med den jemnhet och 
stadga, som är önskvärd i pröfningen af de studerandes insigter, att 
låta det bero på en anordning för hvarje särskilt läseår, såväl hur 
många examinatorerne inom fakulteten skola vara, som och 
huruvida ett till en viss ämnesgrupp hörande examensämne skall 
tillhöra ordinarie eller extraordinarie professorn. Den grundsatsen, 
att examinatorernes antal bör vara fastställd genom en för längre tid 
gällande stadga och icke utan noggrann pröfning kunna ändras, 
synes mig vara uttalad i Kungl. Brefvet af den 1 juni 1877…” 

 
Eftersom 

”hvarje examinator efter regeln ensam bestämmer icke blott 
omfattningen af de kunskaper och graden af den insigt, som för 
godkännande i hans examensämne fordras, utan äfven hvilka 
läroböcker bör begagnas, så kan ett ombyte af examinatorer lätt nog 
hafva till följd, att en studerande … måste underkasta sig nya 
förberedelser för att uppfylla nya fordringar.” 

 
Han ville inte ge e.o. professorn examinationsrätt eftersom det skulle 
innebära risker för ständiga förändringar i kunskapskrav och läroböcker. 
Men, invände professor Myrberg, att låta den ordinarie professorn 
bestämma arbetsfördelningen, skulle förvandla den extra ordinarie till 
”en öfningslärare, i likhet med assistenter, med hvilken hans 
lärareställning dock icke torde böra sammanfalla.” Extra ordinarie 
professorn borde därför inte hindras ”att någon gång få lemna dessa 
öfningar å sido för att egna sig åt den mera vetenskapliga delen…”. 
Myrberg förordade därför ”en större frihet ifrån reglementariskt tvång, 
än den som för närvarande är medgifven.--- Den rättfärdige är ingen lag 
satt, utan syndare och orättfärdiga, säger apostelen” (understruket i 
akten). Förklaringen till diskussionen i konsistoriet var att det saknades 
ett särskilt stadgande om extra ordinarie professorernas 
examensåligganden och ersättning för detta881. 

 
 
Eftersom de e.o. professorerna särskilt från 1877 började betraktas som 
permanenta, blev dessa tjänster i praktiken som ordinarie, dock utan 
pensionsrätt ända till 1909, då alla e.o. professorer blev ordinarie. 

C. Pension 

Professorerna hade ganska tidigt i viss utsträckning rätt till pension; redan 1840 
beviljade riksdagen de 4 första emeritilönerna, dvs. pensioner, men först 1873 
fick alla rätt till pension från allmänna indragningsstaten och först 1902 blev 
professorerna skyldiga att avgå vid 65 års ålder882. 

                                                 
881 Under åren kring 1850 medförde befordran från adjunkt till e.o. professor ingen extra lön. 
882 Se Blomqvist (1992), s. 100, som hänvisar till RD prot 1902, rskr 117, samt Kungl. brev 6 
juni och 31 december 1902. 
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I Weibulls historik över Lunds universitet påpekas att en av den medicinska 
fakultetens professor inte var i tjänst på grund av ålder och sjuklighet men att 
han ändå inte avgick för pension förrän vid 73 års ålder 1874883. 

I Frängsmyrs historik finns uppgifter om pensionsår och födelseår för alla 
professorer i Uppsala under åren 1852-1916 (och angränsande år). 
Pensionsmönstret växlar mellan fakulteterna. I den teologiska fakulteten 
skedde ingen pensionering före 1880-talet – äldre professorer blev i stället 
normalt biskopar. Den juridiska fakultetens professorer kunde övergå till 
domarbanan: före 1880 pensionerades endast en professor: 1874 vid 75 års 
ålder884. De allra flesta pensioneringar före 1880 skedde från den filosofiska 
fakulteten. Av 11 pensioneringar före 1880-talet var sex nyblivna pensionärer 70 
eller äldre, av dessa var 4 äldre än 70.885 

Obenägenheten att gå i pension, även om det fanns möjlighet till detta, kan 
ha många orsaker. Som framgår av förhållanden i andra tjänster, t.ex. inom 
fögderiet, så gjorde sportler (extrainkomster) och tjänstebostad att pensionering 
kunde innebära en ekonomisk förlust. I professorernas fall kan antas att även 
intresset för ämnet höll kvar professorerna. 

Praktiskt taget samtliga som pensionerades fr.o.m. 1880-talet och därefter var 
under 70, dock med tre undantag886. 1873 års pensionsreform hade 
uppenbarligen effekt. Man kan anta att pensionsavgång före 70 års ålder även 
före 1902 bl.a. drevs fram av grupptryck, vilket antyds av astronomiprofessorn 
Svanbergs887 ovan refererade bittra kommentarer i samband med sin 
pensionering på 1870-talet. 

1907 inordnade professorerna som flertalet andra statstjänstemän i 
pensionslagen. På samma sätt som prästernas efterlevande hade professorernas 
efterlevande anhöriga rätt till nådår, ett begränsat antal sådana 
pensionsrättigheter fanns som avvecklades på 1920-talet888. 

D. Kommentar 

16.5 Auktoritet och oberoende 
För professorerna var innehav av tjänst intimt sammankopplat med själva 
professorskompetensen, eftersom denna prövades just vid tillsättningen av 
ordinarie och extra ordinarie professorstjänster. Till innehavet av den ordinarie 

                                                 
883 Weibull (1968), s. 379. 
884 Observera att jag endast går på årtalen, vilket gör att den verkliga åldern kan vara ett år 
mer eller mindre beroende på under vilken del av året födelsedagen respektive pensioner-
ingen inträffar. 
885 Inom den humanistiska delen av den filosofiska fakulteten skedde fyra pensioneringar 
före 1880-talet, en av de pensionerade var 74 år (J Spongberg), övriga var yngre än 70. Inom 
den naturvetenskapliga delen pensionerades 7 personer före 1880-talet, varav tre var över 70 
(71, 73/74 respektive 76: L Svanberg, G Svanberg respektive L P Walmstedt, som avled innan 
han hann gå i pension, Frängsmyr (2010:2:2), s. 340), två var 70 och övriga under 70. 
886 en professor i teologi (vid 76 års ålder), en i juridik (1948, vid 70 års ålder) och en i astro-
nomi (1909 vid 70 års ålder). 
887 Svanberg (1949). 
888 Ekenberg (1952:I), s. 41. 
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tjänsten kopplades också sedan gammalt det ekonomiska ansvaret för 
institutionen samt befogenheter kopplade till ämnet: utarbetande av läroplan, 
ansvaret för undervisning och forskning i ämnet samt beslut som rörde 
studenters och forskares resultat och framtid. Dessutom var professorn ledamot 
av fakultet och konsistorium med inflytande över tillsättningen av tjänster inom 
och utom ämnet. Ordinarieskapet ansågs slutligen vara en förutsättning för den 
fria forskningsrollen inm ämbetet. 

Olika auktoriteter kan uppträda i en profession. Beckman urskiljer fyra 
auktoriteter i en professur889: rollen som fackexpert inom respektive bransch 
och allmänheten, rättigheten att fatta beslut som tentator, en roll i gemenskapen 
med övriga professorer och det vetenskapliga samfundet samt slutligen rollen 
som enhetschef i byråkratin som gällde förhållandet till de anställda inom 
ämnet och till universitetet. Få roller inom förvaltningen var lika sammansatta 
som en professors. Inom vissa fakulteter tillkom ytterligare funktioner: den 
teologiska fakultetens prebenden (som dock upphörde på 1940-talet) och den 
medicinska fakultetens professorer som också kunde sköta en medicinsk 
praktik. Denna rollkoncentration förstärktes ytterligare på 1950-talet när 
professorerna också fick stort inflytande över tillsättningen av universitets-
lektorer och extra lektorer. 

Professurernas livslånga innehav fick en stor effekt av det slag som i 
professionslitteraturen kopplas till ”closure”, utestängning890. Antalet tjänster 
var på kort sikt var givet – i princip kunde bara en av flera sökande tillsättas vid 
ett givet universitet och ett givet ämne och en viss tidpunkt (att slå sig in på ett 
annat universitet var uppenbarligen mycket svårare) och tillsättningen kunde få 
effekter i flera decennier framåt, även efter professorns tjänstetid beroende på 
dennes inflytande över valet av efterträdare, vilket minskades först mot slutet 
av 1800-talet. Innehavarens monopolitiska förmåga till utestängning av 
oönskade kandidater var stor. Sedan 1800-talets mitt minskades dramatiken 
möjligen genom utökningen av antalet professorer, men framför allt genom 
förändringarna av tillsättningsförfarandet i slutet av 1900-talet (som 
återkommer längre ned). 

Sammandrag 
Professorerna har behandlats i ett antal universitetsmonografier och även i 
professionsforskningen. Det har konstaterats att professurerna förenade ett 
flertal olika funktioner som gjorde professorn till universitetens självklara 
centralpunkt, både som kollektiv och individuellt i varje institution, en ställning 
som ännu inte naggats i kanten utan successivt förstärkts ända fram till mitten 
av 1900-talet. Löneformen dominerades ända från 1800-talets mitt av en relativt 
hög penninglön, med inslag av natura-lön och andra biinkomster, som 
medverkade till att bestämmelser om obligatorisk pensionering fördröjdes. 
Hela perioden präglades av stora olikheter mellan ordinarie och icke ordinarie 
med stor otrygghet för de sistnämnda. 

                                                 
889 Beckman (1990), ss. 129-134. 
890 Begreppet behandlas av flera författare, t.ex. Max Weber vilket vidarutvecklats av Parkin 
(1979) och Murphy (1988). En koncis diskussion förs av Torstendahl (1990),ss. 48-52 och föl-
jande sidor. 
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17 Läkare 

A. Ordinarie 

Läkarskrået beviljades privilegier av drottningen Hedvig Eleonora 1663 och 
kallades från 1688 Collegium medicum891. Medlemmarna i skrået hade 
skyldighet att bedriva privatpraktik mot en taxa. Kollegiet blev sedan statens 
medicinska centralmyndighet och bytte 1813 namn till Sundhetskollegium, 
därefter Kungliga medicinalstyrelsen 1878892. Omkring ett sekel senare fördes 
verksamheten in i Socialstyrelsen. 

 

17.1 Provinsialläkare 
Läkarna hade historiskt en bakgrund i huvudsakligen privatpraktik. Successivt 
fick läkarna mer arbete som offentliga tjänstemän. Staten tog över 
avlöningsansvaret för provinsialläkarna 1734893. Redan 1809 fanns 40 
provinsialläkare i Sverige. Av dessa nådde ”ganska få” möjlighet att få mer än 
100 riksdaler årligen enligt en samtida uppgift894, dvs. de låg ungefär på 
länsmännens lönenivå, men förväntades liksom länsmännen att skaffa sig 
ytterligare inkomster genom privatpraktik. Samtidigt rådde länge en svår 
läkarbrist på landsbygden, särskilt i Norrland895. 

Förhållandena tycks ha förbättrats något till 1850-talet. Enligt en skrivelse 
från riksdagen 1858 fanns det 69 ordinarie och 20 extra ordinarie 
provinsialläkartjänster. Provinsialläkarvården byggdes ut successivt så att det 
1900 fanns det 138 ordinarie provinsialläkare och dessutom 104 extra extra 
provinsialläkardistrikt, med finansiering utanför staten896. 

1858 fanns det bara fyra vakanta tjänster men ändå ansåg riksdagen 1858 att 
provinsialläkarna var ”särdeles vanlottade” lönemässigt i förhållande till de 
krav som ställdes på dem897. Tjänsten tog dessutom bort ”mycken tid för den 
enskilda praktiken”. Riksdagen beslöt en lönehöjning. Många framställningar 
hade riktats till riksdagen på grund av att tjänsterna var för få och ojämnt 
fördelade över landet och riksdagen önskade att Kungl. Maj:t skulle göra en 
översyn. Förhållandena var dock, enligt riksdagens skrivelse, ännu sämre för 
Arméns och Flottans läkartjänster. Från mitten av 1800-talet anser en forskare 
att ekonomin dock hade tryggats för provinsialläkarna898. 

                                                 
891 SOU 1948:14, s. 24. 
892 Bergstrand (1958), s. 21. 
893 RD 1903, Bih. 8 s, 2. a, AK:s tillfälliga utskott nr 28. 
894 Bergstrand, s. 136, som hänvisar till en artikel 1809 av en läkare som själv var professor 
med en lön på 333 rdr 16 sk.  
895 Bergstrand (1958), ss. 135-6, bl.a. enligt en motion i riksdagens präststånd den 11 augusti 
1809 av biskop Nordin. 
896 Enligt RD 1903 Bih. AK:s tillfälliga utskott nr 28. 
897 Rikets ständer ang. förbättrade aflöningswilkor m.m. för Arméns och Flottans läkare samt 
provincialläkarne. Ecklesiastikdepartementet, ärende 2, 1858-03-20. 
898 Johannisson (1990), s. 36. 
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Riksdagsdebatt 
Fortfarande 1884 beskrevs provinsialläkarnas löner som knappa. I en 
riksdagsdebatt 1884 påpekade Liss Olof Larsson, den kände 
sparsamhetsivraren, att de dugliga provinsialläkarna kunde skaffa sig goda 
inkomster genom avgiftssystemet – detta var före de fastställda taxornas tid899. 
Liberalen Hedin, konstaterade då, utifrån egen statistik900, att den sammanlagda 
årsinkomsten av tjänst och yrke för mer än halva antalet provinsialläkare låg 
mellan 2 000 och 4 000 kronor, dvs. ungefär en kaptenslön (min jämförelse). 
Uppenbarligen var inkomstspridningen, på grund av sportlerna, stor. Detta 
framgick även av den fortsatta riksdagsdebatten när riksdagsmannen Sven 
Nilsson menade, utifrån ett landsbygdsperspektiv, att ”åtminstone en del läkare 
taga rätt bra betaldt af den fattige och ibland lika mycket som af den rike, och i 
sådana fall är det nära nog omöjligt för fattiga personer att anlita läkare”. 
Fattiga ”som hafva en eller flera mil till läkaren, måste skaffa skjuts för att 
hemta läkaren och forsla honom hem igen, och … 10 à 20 till och med 25 kronor 
för gången i ersättning”901. Ledamoten krävde reglering av provinsialläkarens 
skyldigheter och en fastställd taxa. Ledamoten Rundbäck invände mot detta att 
det också fanns provinsialläkare som ”många gånger varit hos fattiga utan att 
taga någon annan ersättning därför än skjuts, och hvilken derjemte många 
gånger uppoffrat penningar för inköp af medikamenter åt sina patienter”. I 
städerna däremot, påpekades också, var distriktsläkarna skyldiga att vårda 
mindre bemedlade kostnadsfritt902. 

De splittrade bedömningarna av provinsialläkarnas låga eller höga 
inkomster beror på perspektiv och samhällsställning. Debatten påminner något 
om synen på häradshövdingarnas och fögderiets inkomster, som ju också 
präglades av den ojämnhet som sportlerna skapade. 

17.2 Lasarettsläkarnas privata mottagning 
En för staten och huvudmännen liksom för vissa läkare och patienter aktuell 
penningfråga var lasarettsläkarnas enskilda mottagningar. 1941 behövde 
lasarettet i Eskistuna anställa en extra läkare vid en enskild mottagning. 
Medicinalstyrelsen kunde inte utfärda detta förordnande eftersom formerna för 
ersättningen skapade svårlösta konflikter mellan läkarna och huvudmännen903. 
Även inom läkarkåren var detta ett minerat fält. 1944 önskade styrelsen för 
Sveriges privatpraktiserande läkares förening att fast anställda läkares 
uppgifter i den öppna vården skulle inskränkas samtidigt som provinsial- och 
stadsläkares löner borde höjas904. 1947 höll en företrädare för Svenska 
läkaresällskapet ett föredrag om att Sverige försökte begränsa läkarens fria 
yrkesutövning för att i stället ersätta denna med tjänsteåligganden – läkarna 
borde ha mer utrymme för privatkapitalistisk verksamhet; däremot borde 

                                                 
899 RD 1884 prot. AK III:9. 
900 Se t.ex. Kihlberg (1972), s. 93. 
901 RD 1884 prot. AK III:19. 20 kronor motsvarar i 2006 års priser ungefär 1 000 kr, se Riks-
banken (2008). 
902 Ibid. s. 19. 
903 SOU 1948:14, ss. 10-12. 
904 Ibid. s. 67. 
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friheten för universitetsklinikernas chefer reduceras till ett mimimum905. Detta 
illustrerar de motsättningar som fanns inom låkarkåren beroende på 
anställningsformen. 

Öppen vård gavs inte bara på lasarett och privatmottagningar utan också av 
jourhavande läkare, provinsial- och stadsläkare. I Medicinalstyrelsens 
betänkande 1948 beskrevs hur chefsläkarnas möjligheter till privat praktik på 
fördelaktiga villkor hade utvecklats nästan helt utan reglering906. Enligt statistik 
från 1942 hade provinsialläkare och privatpraktiserande specialister 
genomsnittsinkomster på mellan 20 500 och 21 000 kr medan en lasarettsläkare 
hade 29 400 kr och en röntgenläkare (vid lasarett) hade 36 300 kr. ”Dessa 
skillnader synes oss icke vara sakligt berättigade”, uttalades i betänkandet907. 
Provinsialläkarna var bundna vid en officiell taxa medan de 
privatpraktiserande lasarettsläkarna hade större frihet. Betänkandet resonerar 
om de konkurrerande avgiftsprinciperna: 

”Tendens att lämna en ersättning, överstigande taxan, där sådan gäller, 
torde stundom vara mera ett uttryck för misstroende än för förtroende. Så 
länge dualismen hos vissa läkare består mellan ett privat klientel, som 
mottas med högre taxa, och ett annat klientel, som mottas gratis eller mot 
lägre ersättning, är detta förklarligt: genom extra ersättning söker då 
patienten tillförsäkra sig det privilegierade klientelets förmodade 
förmåner vid läkarbehandlingen.”908  

 
Resonemanget påminner mycket om det som fördes i samband med avgifterna 
till lärarna i mitten på 1800-talet (se tidigare avsnitt). En avlösning av 
lasarettsläkarnas rättigheter pågick redan vid flertalet landsting, vid hela eller 
delar av verksamheten, genom att det förhandlades fram ersättningar909. 
Läkarnas motstånd mot reglering kommenteras i Medicinalstyrelsens 
betänkande 1948 med att läkarna ”kunnat iaktta hur andra intellektuella yrken, 
vilka överförts till de moderna avlöningsreglementena, ofta erhållit en 
successivt försämrad reallön”.910 Även beskattningen har denna effekt, eftersom 
taxeringen var ”effektivare” på löntagare än på andra slag av inkomsttagare.  

Paralleller dras i betänkandet med prästernas lönereform 1862, då det 
framgick att vissa toppar hade mycket höga inkomster medan särskilt 
obefordrade präster hade ”knappa, stundom otillräckliga villkor”. Att 
överräcka tiondet till prästen ansågs leda till en nära och personlig kontakt 
mellan givaren och själasörjaren, dvs. själva frivilligheten, antyds det, skulle 
kunna ha ett terapeutiskt värde. Men samtidigt var allmänt bekant att detta 
löningssätt gav ständiga anledningar till konflikter och ekonomisk otrygghet 
för prästen. 

                                                 
905 Bergstrand (1958), s. 534. 
906 SOU 1948:14, ss. 29-30. 
907 Ibid. sid. 118. 
908 Ibid. sid. 229. 
909 Ibid. ss. 127, 319. 
910 Ibid. ss. 230-1. 
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Medicinalstyrelsen utredning föreslog att läkare skulle anställas av staten 
med en förhållandevis låg lön med prestationsersättning enligt en taxa911. Detta 
var ingen självklar ståndpunkt – makarna Myrdal hade på 1930-talet framfört 
invändningar mot att läkares löner skulle kopplas till betalning per fall och 
patient912. 

Den drivande reformkraften i Medicinalstyrelsen, generaldirektören Axel 
Höjer913, berättar i sina memoarer hur han tidigt kom i motsatsställning till en 
av de ledande personerna i Läkarförbundet, Dag Knutsson, som sedan blev 
organisationens ordförande914. Kampen i början på 1950-talet mellan 
Läkarförbundet och Medicinalstyrelsen har beskrivits som den ”förmodligen 
bittraste konflikt som den svenska läkarkåren varit inblandad i”915. Höjer hade 
svårt att förstå läkarnas krav ”på ekonomisk frihet, eftersom de i hans tycke 
hade mycket höga inkomster.--- Patienten skall ha vård och inte vara en 
inkomstkälla för läkarna.”916 Enligt Höjers memoarer fick han långt senare en 
förklaring till det förbittrade motståndet: en läkare menade att det berodde på 
läkarkårens omsorg om sina odeklarerade inkomster917. 

Jag återkommer till reformeringen av läkarnas inkomster under andra delen 
av 1900-talet. 

B. Icke ordinarie 

17.3 Extra läkare 
Sundhetskollegium ansökte 1818 om avlöning för bataljons- och extraläkare918. 
Regementscheferna hade fått rätt att rekvirera bataljonsläkare hos 
Sundhetskollegium, men Statskontoret hade inte velat tillstyrka deras 
resekostnader förrän ett kungligt brev eller förordnande utfärdats om detta, 
liksom om var pengarna skulle tas. En s.k. statberedning för bataljons-
läkarkåren hade nu upprättats som en specialstat, vilket löste 
finansieringsfrågan. Sundhetskollegium hade gjort en lista på både ordinarie 
och extra ordinarie läkare med rätt att få lön. Men både ordinarie och extra 
ordinarie läkare skulle själva få betala resorna till sina stationer. Här nämns 
dock inget om att extra ordinarier borde tjänstgöra utan inkomst. Begreppen 
extra och extra ordinarie tycks i detta sammanhang användas utan någon 
skillnad. 

                                                 
911 Ibid. s. 117. 
912 Lindqvist (1990), s. 73. 
913 Höjer var vän från Lundatiden och umgicks privat med Tage Erlander, enligt dennes 
dagböcker. 
914 Höjer (1975), s. 193. 
915 Qvarsell (2003), s. 159. 
916 Widman (2003), s. 99. 
917 Höjer (1975), s. 198. 
918 Sundhetskollegiums hemställan om avlöning för bataljons- och extraläkare, 21 augusti 
1818, vol.176, Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t,. Riksarkivet 
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1831 ansökte KB m.fl i Kalmar om anställandet av en extra provinsialläkare i 
norra Kalmar län919. Denna del av länet beskrevs som folkrikt men avlägset från 
de nuvarande provinsialläkarstationerna och från regementsläkare och med 
djupt inskjutande vikar. Området var därför blottställt för farsoter, främst 
kolera. Därför hade sundhetsnämnderna920 och KB i länet ansökt om extra 
provinsialläkare ”hvarjemte ortens samtlige possessionater, ståndspersoner och 
embetsmän skulle var i sin mån villigt bidraga till denna läkarnes nöjaktiga 
utkomst”. Risken för kolera gjorde att man kunde påräkna biträde från 
Karantänkommissionens andra Avdelning för att få läkare (enligt 
Sundhetskollegium). Statskontoret var dock kallsinnigt. Enligt ett kungligt brev 
1830 hade åtta 250-riksdalersarvoden inrättats där bristerna i läkarvården var 
störst. Alla dessa extra tjänster hade redan placerats och det extra behov i 
Kalmar län som ansökan gällde hade inte anmälts tidigare. 

1875 behandlades Sundhetskollegiums ansökan om förändring till ordinarie 
av extra provinsialläkartjänster i Simrishamns distrikt921. De extra 
provinsialläkarna betalades normalt av kommuner och landsting922. Riksdagen 
hade beviljat medel för uppsättande av de två återstående extra 
provinsialläkarna på ordinarie stat, 

”i den mån innehafvarne af dessa befattningar komma att derifrån afgå 
eller lemna sina dermed förenade bataljonsläkaretjenster, under förbehåll, 
att invånarne i hvartdera distriktet på egen bekostnad anskaffa och 
underhålla lämplig bostad åt läkaren…” 

 
Möjligen betyder detta att dessa läkare fick lön som bataljonsläkare och att 
ordinarie, civila tjänster krävde statlig avlöning. Läkare hade förmodligen alltid 
en marknad och möjlighet till inkomster från kunderna, vilket antagligen 
medförde att staten inte kunde påräkna tjänstgöring utan ersättning. Enligt 
konseljdatabasens ärenden förekom också öppet att man både tjänstgjorde som 
bataljonsläkare och extra provinsialläkare. 

17.4 Underläkarna 
I slutet på 1800-talet tvingades läkarna konkurrera om dåligt betalda extra 
ordinarie provinsialläkartjänster923. Detta står i kontrast till att icke 
färdigutbildade vikarier hade inkomster ”jämförliga nära nog med ett 
statsråds” enligt en riksdagsdebatt 1884924. De goda villkoren för vikarierande 
provinsialläkare höll i sig länge. Jag har intervjuat två äldre läkare, som båda 
hade vikarierat som provinsialläkare strax före sin legitimering i slutet på 1960-
talet, då staten fortfarande reglerade provinsialläkartjänsterna. Med de nya 
sjukkassetaxorna innebar vikariaten en anmärkningsvärt hög lön för en ung 

                                                 
919 Anställandet af en extra provinsialläkare i Norra Tjusts härad i Kalmar län, 2 november 
1831. Riksarkivet, Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 234. 
920 Kanske en kombination av dagens hälsovårdsnämnder och sjukvårdsstyrelser. 
921 Sundhetskollegium ang. extra provincialläkartjänsters i Cimbrishamns distrikt förändring 
till ordinarie, 1875-04-19; ärende 29; Ecklesiastikdepartementet. Riksarkivets konseljdatabas. 
922 SOU 1948:14, sid. 25-6. 
923 Schölderström (2003), s. 39. 
924 RD 1884 prot. AK III:9. 
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läkare. Baksidan var långa arbetsdagar, först mottagning på kontorstid, 
inklusive halv lördag. Därefter hembesök 18-20. Ständig nattjour, en helg ledig 
(24 timmar) varje månad. Det var hårt men intressant, menar läkarna. Ackordet, 
dvs. patientersättningen, gav höga inkomster. Dessa vikariat var ändå 
eftersökta – däremot var de ordinarie provinsialläkarna svåra att besätta främst 
beroende på en hård press. Provinsialläkarna ansågs ha hög dödlighet. 

C. Pension 

De statliga läkare som hade ordinarie tjänst fick lön på stat och tillförsäkrades 
därmed också pension på samma sätt som andra statstjänstemän. Att 
pensionering inte var ett prioriterat behov under perioden, kan man sluta sig 
till av att andelen pensionsärenden hos Statskontoret och Kungl. Maj:ts kansli 
var ganska låg i förhållande till alla läkarlöneärenden 1809-1891, omkring 10 
procent925. Detta kan jämföras med ungefär motvarande andel av alla 
personaladministrativa ärenden i konseljdabasen under perioden 1841-1891, 
vilket ger mellan 22 och 33 procent pensionsärenden926. Skälet kan vara att 
läkare kunde kompensera låg lön enligt staten med inkomster direkt från 
patienterna. 

Provinsialläkarna anses ha haft låga löner under stora delar av 1800-talet och 
därmed var pensionering inget attraktivt alternativ för en frisk äldre läkare. 
Den första läkaren (en provinsialläkare) jag hittat i indragningsstaten 
pensionerades 1834, därefter följer vardera en pensionär från 1835, 1849, 1850 
och 1851. Därefter följer fyra pensionärer från 1855, två från vardera 1858 och 
1859 och 1 från 1860, totalt 14. Av dessa var 8 militärläkare och 3 
provinsialläkare. Följande ökade antalet pensionärer överlag bl.a. beroende på 
höjda belopp och efter 1878 beroende på obligatorisk pensionsavgång. 

Bland riksdagens beneficiebeslut figurerar under 1800-talet högst omkring 
ett tiotal läkare. Skälen till undantagspensioner var läkarnas ofta brokiga karriär 
med långa perioder som extra läkare utan ordinarie civil eller militär lön på stat 
som ordinarie. Provinsialläkarna hade speciella förhållanden – tjänst praktiskt 
taget dygnet runt, jämförelsevis låg penninglön, sportler m.m. 

1884 fick provinsialläkarna särskilda pensionsregler som gjorde pensionering 
mer attraktiv. De tillhörde de yrkesgrupper som under åren 1873-1901 fick 
särskilda pensionsbestämmelser 927 som sedan ordnades in i 1907 års 

                                                 
925 Skattningen bygger på ett stickprov, innebärande en totalräkning av antalet relevanta 
ärenden om läkares löner och pensioner under åren 1809-11, 1819-21, 1829-31, 1839-40 ur 
Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t samt åren 1841, 1849-51, 1859-61, 1869-71, 1879-81, 
1889-91 ur Konseljdatabasen, båda källorna vid Riksarkivet. Antalet ärenden om läkares lö-
ner och pensioner är ganska litet i denna population, dessutom krympande över åren, totalt 
76, varav 8 handlar om pensioner. 
926 De två andelarna är inte helt jämförbara men ger en grov bild. Jag har själv bearbetat kon-
seljdatabasen varur jag summerat antalet ärenden i grupperna vikariat, gratifikation, lön, re-
seersättning, sportler, boställe och pension och därefter beräknat pensionsärendenas andel. 
927 Övriga grupper var universitetsprofessor, häradshövdingar, storskiftes- och avvittrings-
lantmätare, lantbruksingenjörer, 1:e lantmätare, bevakningspersonal vid fångvården, di-
striktschefer i väg- och vattenbyggnadsdistrikten, landshövdingar, kommissionslantmätare 
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pensionslag. En bakgrund var att dessa läkare under åren 1840-79 dog redan 
vid 57-58 års ålder, dvs. hade 8-9 års lägre medellivslängd än andra civila 
tjänstemän928. Statsrådet Hammarskjöld menade att ”om privinsialläkaren gör 
sin pligt, han i högre grad än de flesta andra embets- och tjenstemän blir i förtid 
utsliten” och därmed förtjänade sin pension. Men eftersom sportlerna, dvs. 
patientavgifterna som betalades direkt till läkaren, utgjorde en så stor del av 
dennes inkomster kom en rimlig pensionssumma att hamna över lönen över 
stat, vilket ansågs vara ett problem, som provinsialläkaren dock delade med 
andra liknande grupper, särskilt förste lantmätarna och häradshövdingarna929. 

Enligt 1907 års pensionslag hade provinsialläkarna en lägre pensionsålder än 
övriga tjänstemän, 62 år och bara 27 års statlig tjänst (av centralförvaltningens 
tjänstemän krävdes normalt 67 levnadsår och 35 års tjänst). 

D. Kommentar 

Mycket av fakta kan hämtas från läkarnas professionella historia i 
Läkarförbundets jubileumsantologi även om den i första hand är rent 
deskriptiv. Däremot har man inte relaterat läkarnas förhållanden till övriga 
professioner eller trängt djupare ned i inkomstfrågorna. Jag har försökt 
systematisera inkomsthistorien och delat upp den på i första hand 
provinsialläkare och sjukhusläkare. 

1950 hade läkarnas löne- och anställningsformer omkring 1950 inte likriktats 
på samma sätt som övriga statliga professioner och hur utvecklingen skulle bli 
var oklart. De socialdemokratiska regeringarna var mitt inne i en 
systematisering av och breddning av sjukkassorna, som många läkare förhöll 
sig oengagerade till. Vidare var läkarnas arbetstider, både för underläkare, 
överläkare och provinsialläkare, i stor utsträckning oreglerade. 

Liksom det traditionella lönesystemet fram till 1900-talets början hade skapat 
stora klyftor mellan yngre och äldre präster, officerare, domare och 
universitetslärare uppvisade inkomstförhållanden vid mitten av 1900-talet 
inom läkarkåren en liknande bild, förstärkta av att det saknades 
befordringstjänster för de många underläkare som tillsattes i takt med den 
påbörjade reformeringen av sjukvården. 1900-talets andra hälft blev en period 
med stora förändringar inom flera offentliga yrkesgrupper. 

                                                                                                                                               
(normalt ingen lön på stat), skogsstaten , länsveterinärer, varav flera kan kännetecknas som 
professioner i den mening som användes här. 
928 Se liberalen Hedins anförande i RD 1884 AK III:12. 
929 1884 RD prot FK II:23, 34. 
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1950- 
 

18 Från centralstyrning till marknadsanpassning 

18.1 Riksdagens styrning 

Den starka offentliga expansionen framför allt från efterkrigstiden medförde att 
riksdagen inte längre kunde styra förvaltningen i detalj, t.ex. genom att öka 
eller minska antalet tjänster med viss lön och innehåll. För de riksdagsmän som 
kämpade mot utgiftsökningar och begränsningar av den offentliga expansionen 
blev livet alltmer komplicerat. En riksdagsman klagade i början av 1950-talet 
över att riksdagen inte kunde ha den blick över administrationen ”som krävs 
för att framlägga genomgripande förslag till utgiftsbegränsningar” utan var 
hänvisad till mera allmänna uttalanden.930 

Perioden 1950-70 har beskrivits som ett rationalistiskt genombrott i den 
svenska statsförvaltningen931. Man lämnade det traditionella styrningssystemet 
baserat på kostnadsslag, t.ex. kostnader för ordinarie respektive icke ordinarie 
tjänstemän, till ett mer prestations- och målstyrt system. En högermotion från 
1959932 föreslog att man inte skulle skilja på ordinarie och icke ordinarie 
tjänstemäns löner, som båda var ungefär lika fasta; de borde istället föras 
samman. 

Resultatet blev att avlönings- och omkostnadsanslagen slogs samman till ett 
myndighets- eller förvaltningsanslag och att pensionskostnaderna lades ut på 
respektive departement933. Därmed var rollen överspelad för det konto som 
innehöll resterna av den gamla indragningsstaten. Detta gjorde 
personalkostnaderna tydligare, samtidigt som myndigheternas handlingsfrihet 
ökades. Myndigheter fick på 1970-talet inrätta tjänster under en viss lönegrad, 
budgeten maximerade antalet tjänstemän men till skillnad från tidigare inte 
antalet tjänster. Men även myndigheter med programanslag fortsatte de 
närmaste åren även att styras utifrån resursslag, eftersom t.ex. antalet nya 
tjänster fortfarande var politiskt intressant934. Från någon gång i slutet av 1970-
talet redovisas inte längre antalet tjänster vid myndigheterna i Statsliggaren, 
den tryckta sammanställningen av alla författningar, uppdrag och resurser för 
varje myndigheter, utan man begränsade sig till den ekonomiska ramen. 

Riksdagen kunde i slutet av 1970-talet inte längre använda en översiktlig och 
fast hierarkisk tjänste- och lönestruktur som ett underlag för sin styrning. Ett 
nytt system stod för dörren. 

                                                 
930 Anmå (1981), s. 62. Riksdagsmannen var Ewerlöf, högern, AK 1952:28, s.28.  
931 Amnå (1981) sid. 148-9, 166, som refererar Tarschys–Eduards (1975).  
932 Amnå (1981), s. 111. 
933 Ibid. ss. 156 ff. 
934 Ibid. s. 170, 187, 188, 194. 
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18.2 Arbetsmarknadens förhandlingssystem 

1965 fick de offentliganställda förhandlings- och konflikträtt och närmade sig i 
detta avseende den privata sektorns villkor, som fått denna rätt redan på 1930-
talet935. Samtidigt gick halva Civildepartementet över till det nybildade Statens 
avtalsverk som den första statliga samlade centrala statliga löneförhandlande 
myndigheten936. 

Men förhandlingsrättens införande ledde till en oväntad dynamik i den 
gamla förvaltningskulturen. Till en början märktes kanske mest det uppdämda 
missnöjet bland de traditionella professionerna. Missnöjet var brett och 
uppdämt hos många kategorier offentliganställda – den offentliga sektorn kom 
att svara för huvuddelen av alla lagliga konflikter under de följande två 
decennierna937. 1969 blev det statliga lönesystemet ett hinder mot det avtal som 
Avtalsverket slutit, regeringen desavouerade verket för att förhindra att 
statsförvaltningen blev inflationsdrivande938. 

Motsättningarna blev från mitten av 1970-talet allt större mellan de privat 
och offentligt anställdas organisationer och kulminerade 1986 i en öppen 
motsättning vid LO:s kongress mellan Metall och de offentliganställda939. 
Samarbetsklimatet förbättrades inte av att Sveriges ekonomi försämrades, av en 
successivt hårdnande ekonomisk omvärld och av att den kraftiga offentliga 
expansionen bromsades in under 1980-talet940. 

Från 1983 upplöstes SAF/LO:s centraliserade förhandlingssystem som 
fungerat sedan 1950-talet. Nu skedde en övergång till sektorvisa avtal941. Från 
1986 var talet om decentraliserade förhandlingar ett ledmotiv för hela arbets-
marknaden942. Man återgick till en decentraliserad förhandlingsordning som 
rådde på arbetsmarknaden under 1900-talets första hälft.943 

18.3 Statens förhandlingssystem 

Efter förhandlingsrättens införande på den offentliga sidan utvidgades den 
successivt, sektoriserades och decentraliserades. Samordningen mellan 
affärsverk och centralförvaltning av tjänsteförteckningar och löner började 
brytas upp när Statens arbetsgivarverk, som 1979 efterträtt Avtalsverket, 
delades upp i huvudsektorer med bl.a. affärsverken som en sektor. 
Affärsverken fördes fram som löneledande utifrån sin ställning i marknaden. 

Frågan om vad som kunde delegeras eller inte inom det statliga löneområdet 
löneområdet var inte utan problem. Av finansministern Feldts memoarer 
framgår att han var mindre bekymrad över statens förvaltningskostnader 1985, 

                                                 
935 Gustafsson (1988), ss. 15-19. 
936 Personlig uppgift från dep. rådet Göran Rodin. 
937 Elvander (1988), s. 39 samt Elvander (1991) ss. 43-44. 
938 Nycander (2008), ss. 152-157. 
939 Ibid. s. 146. 
940 Elvander (1988), s. 42. 
941 Visser (1996). 
942 Elvander (1988), ss 60, 231-232. 
943 Elvander (1991), s. 10. 
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beroende på att de utgjorde en mycket liten del av statsfinanserna944; värre var 
de flesta transfereringssystemen och expansionen inom kommuner och 
landsting. Men staten, landets största arbetsgivare, tecknade löneavtal som 
genererade kompensationskrav i övriga sektorer och inkräktade därmed på 
industrins tillväxt. De statliga lönernas totalsumma hade därför en nyckelroll 
som staten måste hålla ett fast grepp i. Detta hade misslyckats 1984. Det ansvar 
som legat på Civildepartementet, lyftes därför fr.o.m. hösten 1985945 över till 
Finansdepartementet. Från 1987 hårdnade regeringens grepp om totalramen946 
dit det politiska fokuset riktades istället för till detaljerna. 

En auktoritativ bild av den statliga utvecklingen ges nedan av en tidigare 
direktör vid Statskontoret. 

 
En exkurs om regeringens delegering av personalpolitiken under 1980- och 

1990-talen 
Av Lars Dahlberg 
 
Den centrala och för statsförvaltningen gemensamma 

personalpolitiken övergavs genom prop. 1984/85:219. Tanken var – och 
är alltjämt – att personal- och lönepolitiken måste utformas med hänsyn 
till verksamhetens krav och eftersom myndigheternas verksamheter är 
av olika karaktär så skall personalpolitiken bestämmas på 
myndighetsnivån. En utvärdering gjordes i slutet av 90-talet, SOU 
1997:48, och slutsatsen var att det inte fanns skäl att ompröva 
delegeringen. Man kan notera att en viss återcentralisering har skett 
genom de strategi- och metoddokument som Arbetsgivarverket 
fortlöpande publicerar. 

Regeringen har successivt överlämnat åt myndigheter att utse chefer 
på nivåerna under general- och överdirektörer, dvs avdelnings- och 
byråchefer. Därmed har regeringen också överlåtit till myndigheterna 
att själva bestämma sin inre organisation. 

De i mina ögon mest betydelsefulla förändringarna avser 
lönebildningen. Det stelbenta systemet med lönegrader och löneklasser 
övergavs successivt och avskaffades kring 1990. ---  

De centrala avtalen har successivt ändrat karaktär. Första steget var 
att en viss del av ökningarna skulle förhandlas lokalt och därför inte 
reglerades i avtalen. I dag har SACO accepterat sifferlösa avtal, dvs. 
lönesättningen är individuell och sker helt och hållet på 
myndighetsnivån. Myndigheterna kan alltså konkurrera med varandra 
och köpa över attraktiv personal. Samtidigt har en stegvis delegering av 
avtalsmakten skett. Avtalen underställdes inte längre riksdagen för 
slutligt beslut och numera inte heller regeringen. 

De senaste stegen i denna utvecklings togs 1995: 
 
1.  Statens arbetsgivarverk blev Arbetsgivarverket, Ag, som är en 

                                                 
944 Feldt (1991), ss. 246-253. 
945 Nycander (2008), s. 166. 
946 Sjölund (1989), s. 71. 
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”medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation”. Ag styrs av ett 
kollegium av 270 statliga arbetsgivare som också utser styrelse och GD. 
Bakgrunden var att Finansdepartementet ville stärka den statliga 
arbetsgivaren genom ett närmare samarbete med SAF och de 
kommunala arbetsgivarna. Men det skulle bli politiskt alltför besvärligt 
inte minst för en s-regering att samverka med SAF mot facken. Därför 
behövdes en myndighet som operativt organ. 

2.  Man införde s.k. ramanslag för myndigheterna (inte länge 
anslagsposter för löner, lokaler etc) och samtidigt ändrade man reglerna 
för pris- och löneomräkningen. Förut hade anslagen räknats upp med 
de faktiska löneökningarna, dvs. myndigheterna hade inga incitament 
att hålla tillbaka löneökningar. Nu införde man ett system som innebar 
att omräkningen utgick från utvecklingen inom den privata 
konkurrensutsatta industrin, dvs. staten ska inte vara löneledande. Det 
fungerar så att om omräkningen blir x procent och myndigheterna 
sluter avtal som innebär en ökning med x plus 3 procent så får 
myndigheten finansiera detta genom andra kostnadssänkningar. 

 
 
Medan staten fortfarande erbjöd goda arbetsvillkor på 1970-talet, innebar 1980-
talet att den kvalificerade arbetskraften flydde från staten947. flykt Den 
individuella och marknadsbestämda lönesättningen kan ses som ett sätt att 
stärka statens förmåga att konkurrera om denna arbetskraft. 

Två stora förändringar hade satt igång på 1970-talet och etablerats under 
1990-talet. Den ena har beskrivits ovan och gällde att staten fick ge upp sina 
ambitioner att centralt styra löneutvecklingen i detalj, den ena gällde 
tjänstestrukturen i sin helhet, varav de ordinarie tjänsterna var en traditionellt 
viktig del. 

18.4 Tjänstesystemets upplösning 

När kravet på förhandlingsrätt för de statligt anställda blev allt starkare 
ifrågasattes på 1950-talet om inte de ordinaries oavsättlighet la hinder i vägen. 
En utredare menade att att ordinarieskapet hade utvidgats utöver sitt 
ursprungliga syfte, dvs. alltför många hade fått denna rättighet. Ville 
löntagarna övergå till kollektivavtal borde det leda till att de ordinarie 
statstjänstemännen måste avstå från sin privilegierade ställning som oavsättliga 
och jämställas med privata tjänstemän948. Dessutom borde inte riksdagen vara 
avtalsslutande part949. Riksdagen skulle alltså bli tvungen att backa ytterligare 
ett steg bort från beslut om den statliga personalen. Statstjänstemännen fick 
välja mellan att bevaka privilegierna hos den majoritet som hade ordinarie 
tjänster eller att lita på marknadskrafterna och förhandlingsstyrkan. 

                                                 
947 Brante (1989), s. 50. 
948 Tobisson (1973), s. 125. Landshövdingen Ekblom var utredare i 1956 års förhandlings-
rättsutredning, SOU 1960:10. 
949 Tobisson (1973), ss. 132-134. 
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Man valde förhandlingsrätt och så stor likhet som möjlighet med 
arbetsmarknaden i övrigt. 1965 togs bestämmelserna om oavsättlighet för 
ordinarie tjänster bort ur grundlagen, bortsett från domartjänsterna950 och i 
vissa delar av förvaltningen började antalet ordinarie tjänster sjunka under 
1960-talet. För att över tiden kunna följa avvecklingen av de ordinarie tjänsterna 
har jag gått igenom Statsliggaren, se nedan. 
 
Tabell. Utvecklingen mellan 1930 och 1960 av de löner, i procent av 
lönesumman, som gick till ordinarie tjänster 

Myndighet 1930 1940 1950 1960 

Alla departementen 83 67 57 57 

Alla allmänna domstolar (underrätter, hovrätter, kammarrätt) 90 60 53 54 

Viktiga centrala förvaltningsmyndigheter (38) 70 64 47 51 

Viktiga regionala och lokala myndigheter (18) 83 78 58 57 

Vissa kultur-, produktions- och serviceorgan (10) 79 62 47 40 

Det militära försvaret (försvarsstaben och alla vapenslagen)   63 68 

Civila försvarsmyndigheter (14)   25 28 

Universitet och högskolor (7)    30 

Posten 83 74 63 66 

Televerket 52 65 51  

Domänverket 68 72 56 53 

Källa: Bearbetning av Statsliggaren. Det antal myndigheter jag studerat anges i parentes. Den 
totalsumma som använts är summan av löner som går till ordinarie respektive icke ordinarie 
tjänster, vilket utesluter vissa lönetyper som inte klart går att klassificera. Televerket redovisade 
inte andelar det sista året och SJ överhuvudtaget inte. Jag har i allmänhet bara valt de största 
myndigheter så resultatet är något ungefärligt. 

 
1930 var andelen löner i centrala förvaltningsmyndigheter som gick till 
ordinarie tjänster drygt 70 procent; observera att några stora professionella 
verksamheter, dvs kyrka, försvar, universitet och läroverk, inte ingår. Men 
sedan sjönk andelen löner till ordinarie tjänster i alla kategorier från 1930 till 
1950, främst beroende på att den stora expansionen av förvaltningen skedde 
med icke ordinarie tjänster. Mellan 1950 och 1960 är bilden splittrad med totalt 
oförändrad andel. Icke ordinarie tjänster tycks framförallt inrättas på lägre 
tjänstenivåer och med mindre inslag av ämbetsutövning, t.ex. i 
serviceverksamhet och civila försvarsmyndigheter. 

1965 ändrades grundlagen vilket släppte fältet fritt för icke ordinarie tjänster 
på alla nivåer. Det statistiska underlaget möjliggör i viss mån skattning av 
antalet ordinarie tjänster, se nedan. 

                                                 
950 Ibid. ss. 205-209. 
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Tabell. Utvecklingen mellan 1960 och 1973/74 av antalet ordinarie tjänster 
 1960 1969/70 1973/74 

Alla departement   800        945       795 

Alla allmänna domstolar   220        255       190 

11 förvaltningsmyndigheter, central, regional och lokal nivå 8465      6070     4225 

Försvarsstaben         650       745 

Källa: Bearbetning av Statsliggaren. Jag utgår från totalsumman av antalet ordinarie och extra 
ordinarie tjänster. För försvaret redovisas nu enbart Försvarsstaben medan den tidigare tabellen 
även inkluderade de väpnade styrkorna. Talen är ungefärliga. 1979/80 och därefter särredovisas 
inte längre ordinarie och icke ordinarie tjänster i Statsliggaren. 

 
Man ser i tabellen att de ordinarie tjänsterna fortsatte att expandera i 
departement och domstolar fram till slutet av 1960-talet, dvs i de högre 
byråkratiska och professionella skikten. Minskningen kom först under 1970-
talet. Det stora undantaget är Försvarsstaben, med stor andel officerare, där 
antalet ordinarie ökade mellan 1969/70 och 1973/74. 

Förklaringen till skillnaden mellan olika delar av förvaltningen kan vara den 
fackliga styrkan hos jurister, militärer och andra med traditionellt hög andel 
ordinarie tjänster och traditionellt professionell status. De stora kårernas 
förhandlingsstyrka, officerarna, polisen, tullarna och diplomaterna, som 
framgår av Hasselbergs och Kärnekulls analys från 1988-98, var sannolikt inte 
lägre under 1960-och 70-talen951. Detta bekräftas möjligen av att 10 av de 11 för-
valtningsmyndigheterna uppvisade sjunkande andel ordinarie under hela 
perioden. Undantaget var Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna vars 
ordinarie andel ökar fram till 1969/70 för att först därefter börja sjunka. 
Lärarkåren är en yrkeskår med traditionellt professionell status och skolsektorn 
gjorde fortfarande i SAAR 1948 större skillnad mellan ordinarie och extra 
ordinarie tjänster än andra sektorer. 

Det gamla tjänstesystemets grundstruktur förblev dock i praktiken 
oförändrat under hela 1970-talet. Fortfarande i mitten på 1970-talet skilde en 
propositionen952 på tjänstetyper953 och anställningsformer954. De flesta 
statstjänstemän anställdes på förordnande tills vidare, som e.o. eller extra, med 
samma anställningstrygghet som arbetstagare på den privata marknaden955. 

Övergången till ett nytt tjänstesystem kan sättas vid åren kring 1980, men 
med förberedande uppluckring under 1960- och 70-talen956. Tyngdpunkten 
lades i hela statsförvaltningen över från tjänstebaserade till individbaserade 
löner i enlighet med en proposition 1985957 med syfte att förenkla och 
decentralisera vilket möjliggjorde delegering av förhandlingarna till myndig-
hetsnivån samtidigt med en marknadsmässig och individualiserad 

                                                 
951 Hasselberg-Kärnekull (2001), s. 120. 
952 Prop. 1975/75:105, s. 116 
953 ordinarie tjänst, e.o. tjänst, extra tjänst, arvodestjänst och göromålsförordnande 
954 fullmakt, konstitutorial, förordnande för bestämd tid, förordnande t.v. och förordnande 
t.v. dock längst till viss tidpunkt 
955 Gustafsson (1988), ss. 16-17 
956 Sjölund (1989), ss. 29, 58-67 
957 Prop. 1984/85:219 
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lönesättning958. Inte förrän marknadstänkandet på 1980-talet började slå igenom 
även i fackliga kretsar kunde tjänsterna börja upplösas. 

Men de gamla professionerna gjorde motstånd. De satt 1991 fortfarande i stor 
utsträckning kvar med ordinarie tjänster: ett tusental domare, 1 550 professorer 
liksom 10 000 yrkesofficerare var försedda med fullmakt på ordinarie tjänst959; 
att andelen ordinarie militära tjänster inte sjönk redan i början på 1970-talet, 
enligt tabellen ovan, var alltså inte tillfällighet. 

De kvarvarande konstitutorialtjänsterna i affärsverken, som ju delvis hade 
höga andelar ordinarie tjänster, skapade problem i samband med 
bolagiseringarna på 1990-talet och innebär omplaceringar till 
övergångsorganisationer. En förenkling av tjänstesystemet började redan i en 
proposition 1987/88960, alltså jämsides med övergången till individuella och 
marknadsbestämda löner. 1994 avskaffades tjänstebegreppet i Lagen om 
offentlig anställning och ersattes med begreppet anställning. En särskild 
fullmaktslag stiftades samma år för i första hand domarkåren961. 

18.5 Kommentar 

Sammanfattningsvis kan sägas om de ordinarie tjänsterna att de hade 
åtminstone tre delvis motstridande effekter på de professionellas autonomi: (1) 
ordinarieskapet innebar ett privilegium som de i kraft av sin maktställning 
försökte hålla fast vid så länge det gick; (2) den ordinarie befattningshavaren 
kunde enklare kunde vidareutveckla sin yrkeskompetens och hävda höga 
kvalitetskrav i utövandet, men (3) ordinarieskapet innebar också en förpliktelse 
för den anställde att helt eller i huvudsak ställa den professionella kapaciteten i 
arbetsgivarens tjänst – två stora undantag är domarnas rätt att åta sig 
skiljedomsuppdrag på marknaden och läkarnas privatpraktik. 

De ordinarie tjänsterna utgjorde stommen i den statliga förvaltningen från 
1809 (och tidigare). Till denna anordning kunde man koppla allehanda 
rättigheter för innehavaren i form av livstidsanställning eller pension, indelt 
lön, sportler, boställe. Ordinariesystemet var också ett budget- och sakpolitiskt 
styrinstrument för riksdagen. Alla dessa syften byggde på att systemet var 
tydligt och stabilt. Den från början icke reglerade delen av personalen, de icke 
ordinarie, som hade stor tyngd i alla sektorer, steg med personal-
organisationernas hjälp fram särskilt från 1930-talet som i stort sett lika-
berättigade med de ordinarie962, men uppdelningen försvann i praktiken för 
flertalet tjänster inte förrän under 1970-talet. Trots att riksdagen efter 1940-talet 
inte längre använde ordinariesystemet som styrinstrument, kvarstod den 
ordinarie tjänstestrukturen under flera decennier som en administrativ relikt, 
men togs nu över som en garanti för anställningstrygghet för en del av 
arbetskraften – vissa professionella grupper lyckades bibehålla indelningen 

                                                 
958 Gustafsson (1988), ss. 26, 49, 55, 64. 
959 Prop. 1993/94:65. Sid. 50-51. 
960 1987/88 års budgetpropositions gemensamma frågor, personlig uppgift Göran Rodin. 
961 Prop. 1993/94:65, lag 1994:260 om offentlig anställning och lag 1994:261 om fullmaktsan-
ställning. 
962 Åmark(1996), ss. 247-272. 
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ända till seklets slut och domarna återstår på sikt som den enda ordinarie 
kåren. Därmed blev tjänstestrukturen ett uttryck för vad path dependence-teorin 
kallar institutional conversion, dvs. formen lever kvar men med ett (i detta fall 
åtminstone delvis) nytt syfte963. 

Sjölund, som behandlat 1980-talets reformer, vill lägga grunden till det gamla 
systemet redan i mitten på 1850-talet964, vilket delvis kan vara riktigt, men den 
helt genomförda systematiken, enhetligheten, fastheten och millimeterrättvisan 
inleddes enligt min mening först 1921 med målet i princip uppnått i och med 
SAAR 1948, som gav en grund för avtalen ända till slutet av 1970-talet. 

1900-talets byråkratisering, SAAR:s hierarkiarkitektur från 1948 och framåt, 
var trots sin imponerande heltäckning och systematik inte ägnad att bestå för 
evigt. Från 1970- och 80-talet kom en reaktion på en av Webers gundläggande 
farhågor, nämligen, som Nybom uttryckt det, att byråkratiseringen, som 
ursprungligen var ”ett administrativt redskap eller en organisatorisk teknik, 
även kunde komma att överbestämma den samhälleliga utvecklingen i stort”965. 
Kanske var denna överbestämning särskilt kännbar för de gamla 
professionerna med sina alltmer frustrerade behov av personlig autonomi. 

Torstendahl sammanfattar utvecklingen så att välfärdsstaten under 1970-
talet övergick i en fas kallad korporativ kapitalism med mindre centralstyrning 
och mindre statlig dominans966. Vad som hände i Sverige och många andra 
länder under denna tid var en strävan att minska centralstyrning, decentralisera 
och privatisera statsapparaten och också att decentralisera lönesystemen, både 
offentligt och privat. Det kan ses som en centralbyråkratisk reträtt och innebar 
att statens management alltmer närmade sig det privata näringslivets. 

Sammandrag 
SAAR 1948 var inte en bara en storarbetsgivares dröm om matematiskt 
välordnade lönetabeller och tjänsteförteckningar. Det var också ett uttryck för 
facklig och politisk centralism och passade in i den nya välfärdsstaten. 
Framförallt de offentliganställdas löneuppror efter förhandlingsrättens 
införande 1965 knäckte denna dröm i kombination med den stora betydelse 
som de samlade, ökande offentliga lönesummorna fick på samhällsekonomin. 
Därmed sattes under 1980-talet hela det svenska centrala 
förhandlingsmaskineriet i gungning, vilket inom staten innebar 
decentraliserade och individualiserade löneförhandlingarna och ett 
upphävande av de gamla tjänste- och ordinariesystemen. 

                                                 
963 Mahoney-Reuschemeyer (2003), s. 225. 
964 Sjölund (1989). 
965 Nybom (1985). 
966 Torstendahl (1991), ss. 44ff. 
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19 Den stora omstruktureringen 

När väl professionerna förts in i det centraliserade och systematiserade 
lönesystemet under åren kring 1950, följde ett halvsekel av ännu mer 
ingripande åtgärder som gällde professionernas identitet och ställning som 
ämbetsmän. 

19.1 Officerare 

De tre traditionella militära yrkestitlarna var officer, underofficer och 
underbefäl, en indelning som efter 1950 blev alltmer ifrågasatt. 

Utgångsläget 
Underofficerarnas967 befordringsmöjligheter hade diskuterats redan 1901 i en 
motion av riksdagsledamoten Wavrinsky968. Ett litet antal utbildningsstipendier 
inträttades för underofficerare 1917 och 1918 men 1920 framhöll sakkunniga 
”nödvändigheten av att officerskårens rekryteringssätt inte rubbas.---
Enhetligheten i fråga om officerskårens allmänbildning och därmed sociala 
ställning måste alltjämt upprätthållas”969. Starka officersintressen kunde inte 
acceptera att förbättringar av underofficerarnas utbildning och ställning skedde 
på bekostnad av officerskårens identitet. 

Underbefäl var från början inget långtidsyrke och saknade pensionsrätt. 
Underbefälen rekryterades efter 1901 års härordning genom det s.k. 
volontärsystemet vilket knappast underlättade att de traditionella 
karriärgränserna kunde överskridas. Fast anställning infördes först 1925 
samtidigt som viss utbildning gavs så att volontären kunde ”hävda sig på den 
civila arbetsmarknaden då han lämnade sin tjänst”970. Volontärer med 
kontrakts- och kortttidsanställning omvandlades från 1952 och kunde nu 
anställas vid 17 års ålder som e.o. aspiranter. Flertalet fick pensionsrätt. Yrket 
etablerades ännu mer när rustmästargraden infördes i slutet på 1950-talet971 för 
erfarna underbefäl. 

Utvecklingen till yrkesofficer 
I en proposition 1948972 redovisades idéer om att sammanföra officers- och 
underofficerskårerna till en gemensam kår. 1948 års befälsutredning tog 
därefter vid och diskuterade i sitt betänkande problemen med att man i så fall 
inte kunde upprätthålla kraven på studentexamen973. Utredningen ville därför 
inte föreslå ett enhetligt befäl utan delade upp kullen i kompetensgrupper; i en 
reservation föreslog en minoritet dock en sammanslagning. Inget av dessa 

                                                 
967 De kallades vid den tiden ”underbefäl”. 
968 SOU 1929:8, s. 7. 
969 Ibid. s. 11. 
970 Prop. 1952:120, sid. 28. 
971 Prop. 1952:120, sid 25 samt RD prot. 1957, AK 9:17, sid. 17. 
972 Prop. 1948:206 
973 SOU 1953:28, s. 15-18. 
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utredningsförslag kunde dock accepteras av chefen för armén utan utredandet 
fortsatte. 

I ett betänkande från 1959974 refereras Underofficersförbundets bedömning 
att den nuvarande befälsordningen var bristfällig. Det var enligt förbundet 
”icke en försvarets angelägenhet. Den är en samhällsfråga, som måste lösas 
utanför försvaret med de militära myndigheternas inflytande reducerat allenast 
till teknisk rådgivning”. Underofficerarna hade uppenbarligen tappat 
tålamodet med militärmyndigheterna som de uppfattade som styrda av 
officersintresset. Som exempel på en framkomlig väg hänvisades till 
folkskollärarna som nu kunde utnyttjas rationellt även utöver den ursprungliga 
folkskolans ram, i läroverken, genom tjänstledighet med B-avdrag för 
vidareutbildning. 

Intressant är att Försvarets underbefälsförbund gick en annan väg än 
underofficerarna och såg positiva värden i uppdelningen på olika kårer975, men 
man förutsatte att det skulle finnas ”en lång väg” för lämpliga personer i den 
lägre karriären lämpade för vidareutbildning. 

Socialgrupp III stod för 1/10 av officersrekryteringen av dem som tagit 
studentexamen på vanligt sätt976. Att bli officer den långa vägen stimulerades 
på olika sätt, bl.a. genom möjligheten att ta studentexamen vid Försvarets 
läroverk; men bara 10 procent av officersrekryteringen under perioden 1929-45 
skedde den vägen och bara en dryg 1/4 av den långa vägens officerare kom från 
socialgrupp III. En nackdel med den långa vägen var dessutom att fänrikarna, i 
den lägsta officersgraden, blev ganska gamla. 

Hävdandet av studentexamen som krav för blivande officerare innebar, 
framhölls i betänkandet från 1959, en betydande nackdel, nämligen att 
officersyrket inte kunde konkurrera med de akademiska yrkena. De som i en 
kull studenter valde officersyrket låg de senaste åren, ”i begåvningshänseende 
icke oväsentligt under studenterna i allmänhet”. Rekryteringen av 
begåvningsreserven den långa vägen kunde inte kompensera för dessa 
brister977. 

Under åren 1960-77 måste av dokumenten att döma ha rått strukturell 
förvirring978. Den stora lösningen förblev ett överskridande av gränserna mellan 
kårerna. Men den vägen blockerades länge. 1960 års proposition i ämnet979 
talade fortfarande om yrkesgrupper motsvarande de tre traditionella: 

- från bataljonschef och uppåt samt ledande av utbildning på 
kompaninivå 

- självständigt ansvar på plutonsnivå 
- samt utbildning på gruppnivå. 

 

                                                 
974 SOU 1959:23, s. 83-84. 
975 Ibid. s. 87. 
976 Prop. 1948:206, ss. 177-180. 
977 SOU 1959:23, s. 40. 
978 Inget av detta märktes dock av flertalet av oss meniga som vid denna tid gjorde värnplikt. 
979 Prop. 1960:109. 
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Personer på dessa ansvarsnivåer skulle kallas yrkesbefäl men underofficerarna 
skulle kallas kompanibefäl eller specialofficerare. Utskottet vidhöll dock 
beteckningarna officerare, underofficerare och underbefäl980 samtidigt som man 
betonade att underofficerarnas utbildning skulle vidgas och möjligheterna ökas 
till övergång från såväl underofficer till officer som från underbefäl till 
underofficer. 

Under en övergångstid förekom fyra olika militära befälsnivåer: 
gruppchefer, plutonsofficerare, kompaniofficerare, regementsofficerare (enligt 
1972 års tjänsteställningsreform)981. 1973 fattade riksdagen ett principbeslut om 
att föra samman till en enda kategori, yrkesofficer982. Uppgifterna som chef, 
fackman och utbildare ”förenar dem som utövar dessa uppgifter i sådan grad 
att en ny grundsyn” enligt utskottet var motiverad, dvs dessa kategorier borde 
ses ”som en grupp med gemensam identitet”. 

En moderatmotion hade dock väckts om ”värdet av en snabb 
befordringsgång för befäl som fyller högt ställda krav på såväl militära 
kvalifikationer som civil allmänbildningsnivå”, dvs. det fanns en 
minoritetsopinion i riksdagen för den traditionella officersrollen. I en 
proposition 1977983 fastställdes en ny befälsordning som byggde på 
principbeslutet 1973 och skulle införas 1978-83. 

Det tog 35 år från resonemangen i proposition 1948 till genomförandet av ett 
enhetligt befäl 1983. Processen innehöll hävdande av gruppintressen och ett 
vaktslående om officersyrkets exklusivitet, symboliserat av 
studentexamenskravet, som varit i kraft sedan 1871984. Reformen möjliggjordes 
på allvar först när den allmänna utbildningspolitiken ledde till att en mycket 
stor grupp av varje årskull i slutet av 1900-talet genomgick gymnasium. 
Samhällsutvecklingen satte tempot för reformer. 

Fullmakterna 
Kriteriet för professionell autonomi har ytligt sett normalt uppfyllts av 
officerskåren, betraktad som en yrkeskår. I ett statligt utredningsbetänkande 
påpekades 1996 att försvaret traditionellt överlämnats till experter i enlighet 
med föreställningen att försvarspolitiken ”i hög grad kontrolleras av den egna 
byråkratin” och generellt har kunnat beskrivas som ”i stora stycken 
självstyrande”985. 

Officerstjänsten var en ordinarie tjänst, s.k. fullmaktstjänst, i likhet med 
många andra statliga tjänster, vilket innebar oavsättlighet.. Officerare erbjöds 
1990 att få särskild förtida pension med en bonus, vilket många utnyttjade986. 
Enligt civildepartementets kartläggning 1991 användes fullmakt vid 
nyanställning av yrkesofficerare, som då var den största fullmaktsförsedda 

                                                 
980 RD prot. 1960. SU betänkande nr 113, s. 38. 
981 Prop. 1977/78:24, s. 2. 
982 Prop. 1973:128. RD prot. 1973, FöU betänkande nr 23, ss. 2-4. Prop. 1973:128. 
983 Prop 1977/78:24. 
984 SOU 1939:43, s. 10. 
985 SOU 1996:98, ss. 18-19. Det första citatet är från statsvetaren Kjell Goldmann. 
986 Personlig uppgift, dep.rådet Göran Rodin. 
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gruppen, c:a 10 000987. Enligt en förordning 1992 bestämdes att yrkesofficerare 
inte längre skulle anställas med fullmakt. Fortfarande 1994, när fullmakternas 
begränsning till domare diskuterades, yrkade Överbefälhavaren på att 
fullmaktsanställning skulle bibehållas för majorer och högre988. Reformen 
skedde alltså under motstånd. 

2004 fanns 3 600 officerare kvar med fullmakt989. Övergången till tillsvidare- 
eller tidsbegränsade anställningar i försvaret skedde samtidigt med att man 
konstaterade ett överskott på ”allmänofficerare på mellannivå”990 och en alltför 
stor andel yrkesofficerare i nivån löjtnant och kapten äldre än 40 år (efter 
underofficersreformen 1983) och med att en planering inleddes för en 
minskning av officerskåren i sin helhet.991 

Officersyrket är nu mitt inne i en omfattande omvälvning, inte bara vad 
gäller mängden officerare. Yrkets professionella karaktär framhålls dock 
fortfarande, t.ex. i en offentlig utredningstext från 2001:992 ”En officer är ingen 
vanlig statstjänsteman. Yrket får närmast beskrivas som ett kall” utifrån krav 
som ställs på disciplin, etik, livsstil. 

Under 1900-talets andra hälft är de viktigaste årtalen för officerarnas 
professionella roll år 1983 (enhetsbefälsreformen) och det kalla krigets 
upphörande kring 1990 som följdes av ökade fredsbevarande insatser 
utomlands. Vad gäller löne- och anställningsförhållandena bör särskilt 
avskaffandet av fullmaktstjänster 1992 noteras. Under 2000-talets första 
decennium kan avvecklingen av värnpliktsförsvaret noteras. 

19.2 Prästerskap 

1958 fick kvinnor rätt att vigas till präster. Andra hälften av 1900-talet präglades 
i övrigt på det kyrkliga området av ett omfattande utredande och diskuterande 
kring kyrkans och statens relationer, t.ex. med betänkanden 1967 och 1978993. Ett 
resultat blev en överenskommelse 1982 om samförstånd mellan parterna, vilket 
jag tolkar som mellan i första hand riksdagen och kyrkomötet, innan 
förändringar skulle ske994. 

En stor förändring, utan ett sådant samförstånd, inträffade 1987/88 när 
riksdagen beslöt om en ny organisation för folkbokföringen. Nästan 1500 
pastorsexpeditioners arbete med folkbokföring skulle läggas i första hand på 
120 lokala skattemyndigheter, men även 400-500 försäkringskassekontor 
nämndes i sammanhanget. Förändringen skulle innebära minskat arbete för 
2 100 kyrkokommunalt anställda personer, av totalt 16 000. 115 prästårsarbets-
krafter skulle friställas. 

                                                 
987 Prop. 1993/94, s. 50-1. 
988 Prop. 1993/94:65, s. 50. 
989 Prop. 2004/05:5, s. 93. 
990 SOU 2001:23, s. 246. 
991 Prop. 2004/5:5, s. 92, 97. 
992 SOU 2001:23, s. 73. 
993 SOU 1967:46, SOU 1978:1.  
994 Se RD 1987/88 prot. 16, sid. 42-43. 
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Det tolkades av en del ledamöter i riksdagsdebatten som att det skulle ge 
prästerna mer tid för församlingsvård, för själavård, för att ta hand om 
åldringar och handikappade m.fl.; uppgiften att förkunna evangelium och 
utöva diakoni var viktigare än myndighetsrollen. En annan ledamot menade att 
kyrkan hade 1982 fått ”en länge önskad frihet och bestämmanderätt över sina 
inre angelägenheter, såsom lära, kyrkans böcker, sakrament, kollekter, mission 
och diakoni”. Men många talare såg omorganisationen som en försvagning av 
kyrkan. Prästerna skulle vid förlust av folkbokföringen mista en värdefull 
vardagskontakt med medborgarna: ”Paulus var tältmakare. Han var det därför 
att han skulle ha en plats i samhället. En präst sade att folkbokföringen är 
svenska kyrkans tältmakeri”. Prästernas professionalism och hängivenhet 
beskrevs i deras ständiga tillgänglighet. En ledamot hänvisade till sin 
hemförsamling på landet där det först stod ”angivet vilka tider det är öppet på 
pastorsexpeditionen, och därunder följande text: ´samt övriga tider när prästen 
är hemma´”. I praktiken gällde 10-12 timmars tillgänglighet om dagen sju dagar 
i veckan. Riksdagen beslöt trots alla dessa invändningar att föra över folkbok-
föringen till Skatteverket 1991. 

Prästerskapet särställning framkommer fortfarande under 1990-talet i 
beskrivningar av den prästvigdes ämbetsansvar. Detta ”är inte underställt de 
demokratiskt valda kyrkliga organen”, slås fast i ett betänkande från 1997995. 
Ansvaret är t.o.m. oberoende av anställning, utan hänger enbart samman med 
prästvigningen. 

Inför skiljandet av kyrkan från staten diskuterades vilken betydelse 
fullmaktsanställning hade. Den gav fortfarande ett visst skydd mot 
uppsägning, men inte helt. En kyrkoherde kunde 1998 t.ex. förflyttas av 
stiftsstyrelsen till en förordnandetjänst och sedan sägas upp, med vissa 
undantag. Den formella grunden gavs i kyrkolagen vars fullmaktsregler skiljde 
sig från övriga fullmaktsinnehavares i staten. 650 präster hade fortfarande 
fullmaktsanställning 1998996. Fram till den 1 juli 1989 tillsattes kyrkoherdar och 
komministrar med fullmakt och ända till år 2000 tillsattes biskopar med 
fullmakt 997 Från år 2000 är prästerna inte längre tjänstemän med statligt 
reglerade löner. 

Under den skildrade tiden kan 1850-talet fram till ståndsriksdagens 
upphörande 1865 pekas ut som inledningen till nedgången av prästerskapets 
samhällsinflytande. 1948 åtskildes det prästerliga ämbetet från innehavet av 
prästtjänst vilket var en renodling av den professionella rollen. Man kan säga 
att kyrkans skiljande från staten år 2000 var ett fullföljande av denna linje. 

De stora lönereformerna skedde 1862, 1910 och 1951 med en successiv 
övergång från ett lönesystem baserat på indelningsverkets principer till 
välfärdssamhällets starkt centraliserade system. 

                                                 
995 SOU 1997:44, ss. 85-86. 
996 Prop. 1998/99:38, s. 181, 191. 
997 SOU 1997:44, s. 89. 
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19.3 Fögderi 

1960-talets reformer 
Både landsfiskalerna, de f.d. länsmännen, och landsfogdarna, de f.d. 
kronofogdarna, fick nya titlar i samband med polisens förstatligande i mitten på 
1960-talet. Landsfiskalerna blev lokala polischefer, knappt hälften med titeln 
polismästare998. Ledningen av polisens arbete länsvis skulle nu utövas av en 
länspolischef, som landsfogden länge hade varit men nu äntligen fick heta, med 
en egen avdelning inom länsstyrelsen. En eller flera länsåklagare tog över 
landsfogdens tidigare åklagaruppgifter. 

Nu återuppstod titeln kronofogde, men enbart för exekutionsfrågor. Det 
bildades 81 kronofogdedistrikt, vart och ett med en eller flera kronofogdar, 
underställda länsstyrelsen999. Eftersom den allmänna delen av utmätning, som 
var kronofogdarnas huvudsakliga uppgift, till sin huvuddel gällde 
skatteindrivning, var kronofogdarna en del av den nationella 
skatteorganisationen. Från 2008 bedrivs kronofogdarnas och angränsande 
verksamheter i en egen myndighet. 

De två tidigare yrkena, länsmän och kronofogde, ombildades alltså på 1960-
talet till tre renodlade befattningar: polischefer, åklagare och kronofogde, var 
och en integrerade på mellannivåer som tjänstemän i stora myndigheter. 

Häradsskrivare 
Av det ursprungliga fögderiet var häradsskrivaren särskilt hårt knuten till 
skattesystemet. Eftersom detta traditionellt, vad gällde grundskatterna, byggde 
på lokal tillämpning enligt jordebokens detaljerade regler, innebar avvecklingen 
av grundskatterna från slutet av 1800-talet att också häradsskrivarfunktionen 
måste ändras radikalt. Däremot påverkades inte den totala arbetsmängden, 
eftersom debiteringsarbetet istället ökades. 

Häradsskrivarnas ställning som lokala skattetjänstemän kom att alltmer 
påverkas av centraliseringen och systematiseringen av det nationella 
skatteväsendet. Från 1940-talet blev de lokala fögderierna, med häradsskrivarna 
som chefer, alltmer av uppbördsorganisationer. Det verkar ha rått något av en 
övergångsstämning under åren mellan 1940-talets sportelreform och härads-
skrivarfunktionens slutliga inordnande i förvaltningen inom de närmaste 
decennierna, något som antyds i anekdotfloran. En häradsskrivare hade kontor 
på Narvavägen i Stockholm fortfarande vid slutet av 1960-talet. Han kom 
klockan 10, stängde in sig på sitt rum och klockan 12 kom han ut och gick på 
två timmars lunchrast. Ingen visste hur han fördrev de följande två timmarna 
men klockan 16 gick han hem. ”Han gjorde kort sagt inte så mycket”. När 
någon vikarierade för honom upptäcktes en ett år gammal ansökan från en 
skattskyldig. 1000 

Häradsskrivarnas löner hade redan från 1940-talet förts in i den allmänna 
statliga löneplanen. Deras roll som ansvariga för en stor del av det lokala, 

                                                 
998 Se Statsliggaren för 1969/70. 
999 RD prot. 1962, Bihang 6 s. bet. 183. 
1000 Ekerling (1996), s. 125-7. Observera att denna anekdot går i samma stil som de som berät-
tades före sportelreformen. 
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statliga skattearbetet upphörde under 1960-talet. Samtidigt förstatligades 
uppbördsverken i de städer som haft en sådan och fördes tillsammans med 
fögderierna in i lokala skattemyndigheter, där taxeringsassistenter1001 lydde 
under häradsskrivare. Några av dessa fick titeln fögderidirektör1002, något som 
harmset kommenterades i riksdagen1003. 

1991 gick den lokala organisationen upp i länsskattemyndigheter som 2004 
integrerades i Skatteverket1004. Därmed har också häradsskrivarna, efter många 
mellanliggande steg, försvunnit in i byråkratisk anonymitet. 

19.4 Häradshövdingar 

Från 1971 gick häradsrätter och rådhusrätter gick samman i tingsrätter under 
ledning av varsin lagman. Samtidigt drogs de minsta domstolarna, med bara en 
eller två domare, in. Att häradshövdingetiteln försvann väckte debatt i 
riksdagen. Departementschefen framförde i propositionen att titeln var 
omodern eftersom domstolarna inte längre hörde till häradet. Juristförbundet 
hade gått med på titlarna lagmän respektive rådmän medan motionärer krävde 
häradshövding1005 respektive tingsdomare med hänvisning att de torde ägt 
hävd sedan 1200-talet”. Utskottet gick på motionärens linje men riksdagen på 
propositionens linje, dock med ganska knapp majoritet: 102 mot 921006. 

Både fögderi och häradshövdingar fick i viss utsträckning behålla sina 
identiteter i den stora SAAR-rensningen 1948. Reformerna mellan 1965 och 1971 
innebar i samtliga fall att de gamla organisatoriska banden bröts. 
Professionsidentiteten minskades också genom att dessa befattningshavare 
placerades in mitt i en större byråkrati. Särskilt lagmannen har dock fortfarande 
en stark autonomi men framförallt i sin domarroll i likhet med andra domare. 
Hövdingerollen i lokalsamhället har blivit väsentligt svagare. Och när titlarna 
ändrades försvann häradet ut ur tjänsteförteckningarna. 

19.5 Läkare 

Provinsialläkarna 
Mot slutet av 1930-talet hade staten försökt sänka provinsialläkarnas löner, som 
uppfattades som för höga i jämförelse med andra akademikergrupper. Försöket 
lyckades inte men inledde en reformering av organisationen1007. Förslag under 

                                                 
1001 SOU 1967:22, ss. 179, 191, 237. 
1002 Se Statsliggaren för 1969/70. 
1003 Hr Schött yttrade i samband med namnändringen av häradshövdingar till lagmän: ”… 
många häradsskrivare blev fögderidirektörer. Riksdagen har redan mycket på sitt samvete 
när det gäller att avskaffa gamla välkända titlar”. RD 1969 prot FK 29:49. Både lagman, hä-
radsskrivare, fogde, länsman och häradshövding nämns f.ö. redan under 1200-talet, se Har-
rison (2002), ss. 154-155. 
1004 Wikipedia. 
1005 Även borgmästare är en gammal titel som försvann när rådhusrätter och häradsrätter 
slogs samman, men den diskuterades inte i detta sammanhang. 
1006 RD prot. Bihang 9:1, nr 38. 
1007 Furhoff–Krakan (2003), s. 252. 
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1950-talet om att överföra provinsialläkarna till landstingen mötte motstånd hos 
kåren, som menade att ”en för provinsialläkarna värdefull och av dem högt 
skattad självständighet /torde/ kunna gå förlorad”, läkarna fruktade ”godtycke” 
och ”politiskt beroende”, att de skulle få ”arbetsgivarerepresentanter, som inte 
är läkare, närmare in på livet” och att dessa på ”ett obehörigt sätt skulle 
inkräkta på deras självständighet”1008. 1961 beslutade dock riksdagen om ett 
överförande till landstingen från 1963. Provinsialläkarna försvann successivt 
och 1973 ändrades titeln till distriktsläkare1009. 

Läkarvårdsersättningen1010 
Överskotten på läkare hade varit ett viktigt ämne för Läkarförbundet och de 
yngre läkarna i SYLF under 50-talet. Expansion inom sjukvården skedde bl.a. 
genom nyinrättade underläkartjänster men det var trångt om befordrings-
tjänster. Underläkarnas arbetstider, krav på jourkompensation, totallön och 
orättvisa pottsystem var ämnen för SYLF:s arbete på 1960-talet.”Under 60-talet 
betalade patienterna direkt till läkarna vid öppenvårdsbesök och vid de flesta 
kliniker samlades öppenvårdsinkomsterna i en gemensam ´pott´. Potten 
fördelades sedan antingen mellan deltagande läkarna eller efter 
infödingsprincipen där den starke tog allt, vederbörande kallades då för ´en vit 
tvättbjörn´ efter ett för tiden populärt tvättmedel. ´Pottsystemets´ popularitet 
bland de yngre SYLFarna ökade inte av att flera välkända tvättbjörnar satt på 
ledande poster i SYLFs styrelse.”1011  

Utbyggnaden av det offentliga sjukvårdssystemet krävde reformer av 
ersättningssystemen som i stora drag följde de linjer Medicinalstyrelsens 
generaldirektör Höjer hade dragit upp på 1940-talet, som skildrats ovan. 1955 
blev sjukkassan obligatorisk. Provinsialläkartaxorna hade tidigare varit lägre än 
sjukförsäkringens taxa. Lasarettsläkarna, som inte varit bundna av någon av 
dessa taxor1012, hade varit bättre avlönade än provinsialläkartjänsterna och 
därför hade rekryteringen till dessa varit besvärlig1013. Nu satte sjukkassan 
normen för alla s.k. tjänsteläkares taxor. Öppenvården organiserades om under 
1960-talet och samlades under landstingen. En diskussion förekom i 
läkarkretsar på 1960-talet om att vissa specialiteter missgynnades av 
godtyckliga löneskillnader1014. Särskilt överläkare inom sjukvården hade en 
gynnad ställning. En riktad taxeringsrevision av läkare gjordes 1968; 1970 blev 
lasarettsläkarnas privata inkomster taxebundna och skulle nu betalas direkt till 

                                                 
1008 SOU 1958:15, s. 400. 
1009 Enligt en not i Statskalendern (1973), s. 456, benämndes provinsialläkare fr.o.m. den 1 jan 
1973 ”distriktsläkare inom allmänläkarvård”. 
Jag har för detta avsnitt, utöver två läkare med minnen från åren kring 1970, även intervjuat 
Edgar Borgenhammar, professor i Health services management vid Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap och 
tidigare sjukhusdirektör. Jag tackar dessa personer för att de ville utsätta sig för mina frågor 
om ett dramatiskt skede i läkarprofessionens historia. 
1011 Sveriges Läkarförbund (2012). 
1012 Widman (2003), s. 103. 
1013 RD prot. 1961. FK 35: s. 23, inrikesminister Johanssons yttrande. 
1014 Schölderström (2003). s. 50-51. 
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landstinget istället för till läkarna själva1015. Reformen slog ner som en blixt från 
klar himmel – förordningen i december 1969, undertecknad av socialministern 
Sven Aspling, kom som en överraskning även för generaldirektören Bror Rexed 
vid Socialstyrelsen, som efter sammanslagningen med Medicinalstyrelsen var 
statens sjukvårdsansvariga myndighet1016. Samtidigt avskaffades de fria 
arbetstiderna. Reformen innebar också att läkarnas löner utjämnades och att 
underläkarnas situation förbättrades. 

Den kände professorn och överläkaren Gunnar Björck skildrade 1968 en 
generation av klinikchefer, födda på 1880-talet, som var ett slags regionala 
hövdingagestalter: ”Lasarettsläkaren var känd över hela sin bygd; själv har jag 
varit med Gunnar Vidfelt i Värnamo genom hans mäktiga revir och sett honom 
stiga in i stugorna och hälsa på tre generationers patienter. Han kände alla och 
var känd av alla. Idag är det inte mera så.”1017 Som en fortsättning av denna 
utveckling kom 7-kronorsreformen som enligt ett intervjuuttalande av Björck 
ryckte ”sönder hela sammanhanget i klinikernas verksamhet”: läkarna som 
tidigare arbetat utan arbetstidsbegränsning gick nu in för jourkompensation 
och schemaläggning1018. 

 
Minnen från åren kring 1970 
Jag har intervjuat några personer som var verksamma inom vård och 

administration omkring 1970. Två intervjuade läkare fick sin legitimation vid 
slutet av 1960-talet. På sjukhusen hade vissa läkare möjligheter att privat ta 
emot patienter och även att lägga in dem på privata avdelningar. Inkomsterna 
från de privata patienterna behölls av den behandlande läkaren. Systemet slog 
ojämnt genom att underläkarna ofta inte hade tid att ta emot privata patienter 
eftersom de var hårt belastade av de allmänna patienterna. Underläkarna 
bodde ofta i själva sjukhuset, även med sin familj. Man jobbade mycket och 
umgicks mest med andra läkare. Grundlönen var låg, kanske 1/3 av 
totalinkomsten, men jourinkomsterna kunde stå för hälften av inkomsterna. 

De avgifter som de allmänna patienterna betalade lades i en pott. Vissa av 
läkarna hade rätt till dubbel pott, främst specialistläkarna (både över- och 
underläkare) medan de yngre bara hade enkel pott. De yngre som skötte 
mottagningen hade skrivit på kvittona, men fick inte behålla denna inkomst, 
vilket förbryllade myndigheterna, som inte kunde förstå varför de inte fått 
pengarna de kvitterat.  

Systemen varierade mellan sjukhusen med t.ex. större eller mindre andelar 
för överläkaren. Klinikcheferna höll i allting, de var kulturpersonligheter. 
Laboratorieläkarnas inkomster stack i ögonen. Överläkaren kunde besöka 
laboratoriet hastigt, räknade ihop analyserna och skickade räkningar. Enligt en 
intervju var dock laboratoriechefernas extremt höga inkomster undantagsfall. 

                                                 
1015 Ibid. s. 29-30. Taxeringsrevisionen 1968 nämns i riksdagsdebatten om privatläkarnas eta-
blering 1993/94 (RD 47, s.101, yttrande av L Bergdahl) att socialdemokrater 1968 började 
tycka illa om läkare, att Sven Aspling startade kampanj mot läkarna och prestationsersätt-
ningen samt att en taxeringsrevision av läkare gjordes. 
1016 Enligt Bror Rexed själv om man får tro hans artikel i Sjöstrand (2003), s. 13-14. 
1017 Björck (1968), s. 22-23. 
1018 Björck (1987).  
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Vid skatterazzian 1968 åkte många fast, de hade skrivit sitt namn på kvitton 
som de sedan inte redovisat. Det var en chockartad upplevelse för många att 
gå från rollen som högt aktade professionella, kanske professorer, till att i 
stället bli bestraffade. Många orkade inte sköta sin ekonomi, hade ett légèrt 
förhållningssätt till ekonomin. Det var en kultur där det var accepterat att man 
helt gick upp i sitt yrke. Det talades om självmord bland läkare som inte kunde 
uthärda nesan att bli betraktade som brottslingar. En av de intervjuade läkarna 
känner själv till 3-4 självmord. 

Reformen trädde i kraft från 1 januari 1970. De nya ersättningsprinciperna 
och schemaläggningen verkställdes omedelbart. Efter reformen sattes de minst 
erfarna läkarna in i behandlingsarbetet på kliniken. De äldre drog sig undan 
från vården, eftersom det gav väsentligt lägre inkomster, men överläkarna 
hade ju fortfarande ansvaret för arbetet på kliniken bl.a. som bakjourer. Till en 
början schemalades 48 timmar i veckan, vissa fick fler timmar, efter några år 
minskat till 40 timmar. Även överläkarna schemalades. Det rådde nu inte 
samma arbetsglädje. Man började ta ut kompledighet efter jour, vilket inte 
hade skett tidigare. 7-kronorsreformen ledde dock till en allmän höjning av 
grundlönen, men särskilt överläkarna hade dålig löneutveckling under tiden 
efter 1970. 

Sammanfattningsvis hävdar läkarna att den kontinuerliga kontakten med 
privatpatienter har blivit sämre efter 1970. ”Man måste ha privatpatienter för 
att vara en bra doktor”, säger man och detta är nu svårare att uppnå. 

 
 

I Läkarförbundets historik drar en av författarna trådarna bakom utvecklingen 
till löneanställda läkare ända till socialdemokraterna på 1930-talet1019. Han 
menar att läkarnas makt över samhällsutvecklingen ”successivt minskat i takt 
med den ökande byråkratiseringen och politiseringen av vården som inleddes i 
mitten av 1950-talet och sedan påtagligt förstärktes med den 7-kronorsreformen 
1970”1020. 

Friare etablering av privatpraktik 
Efter kraftmätningen om 7-kronorsreformen dröjde det ett par decennier till 
nästa stora politiska strid om läkarna. 1993 års husläkarlag ville bryta upp den 
myndighetsinriktade primärvården. Riksdagen beslutade vid denna tid om fri 
etablering av privatpraktik varvid socialdemokraterna, som då var i opposition, 
deklarerade att en sådan lag skulle komma att ändras vid en socialdemokratisk 
valseger1021. En invändning var att landstingen inte kunde prioritera sina 
resurser eftersom en okänd del av kostnaderna skulle gå till finanisering av 
privatpraktikerna. I debatten kommenterade den borgerliga majoriteteten 
fenomenet ”taxeglidning”, som hade inletts 1975 då taxan ordnats i 7 nivåer. 
Dessa hade möjliggjort för läkarna att ”gruppera upp sina åtgärder till högre 
nivåer”. Nu hade, menade talaren, möjligheterna till taxeglidning begränsats 
och administrationen skulle utföras av försäkringskassan, inte av landstingen. 

                                                 
1019 Schölderström (2003), s. 29. 
1020 T Scherstén (2003), s. 201. 
1021 RD prot. 1993/94, 47: sid. 80, 90. 
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Detta hindrade dock inte den nya socialdemokratiska regeringen från att vid 
sitt tillträde vid mitten av 1990-talet avskaffa lagen om fri etablering och befäste 
den kontroll som landstingen tidigare hade haft över den privata 
etableringen1022. Vissa landsting har dock fullföljt husläkarintentionerna helt 
eller delvis1023. Rätten till fri etablering ökades under en period i slutet av 1990-
talet, under socialdemokratisk majoritet, men har därefter inskränkts igen. 
Särskilt enmansmottagningar har svårt att hävda sig eftersom de köps upp av 
de stora företagen, menar en av mina intervjuade läkare. Äldre läkare upplever 
enligt mina intervjuer, att åldersgränserna för privatpraktik sätts godtyckligt av 
myndigheterna. 

För att sammanfattningsvis välja några viktiga årtal för de offentliga läkarna 
kan 1955 nämnas då den obligatoriska sjukkassan infördes, 1963 då det beslöts 
att en tidigare så viktig statlig profession, provinsialläkarna, skulle föras över 
till landstingen samt 1970, året för 7-kronans införande vilket förändrade 
sjukhusläkarnas arbetsförhållanden. 

19.6 Professorer 

Antalet studenter per professor ökade kraftigt mellan 1905 och 1945, från 25 
studenter per professor 1905 till 45 studenter per professor 19451024. Den senare 
delen av 1900-talet, särskilt från 1960-talet kännetecknades av ett kontinuerligt 
reformerande inom högskolesektorn1025. 

Professorerna var inte de enda lärarna; där fanns också icke ordinarie 
biträdande lärare och docenter. Tillgången på docenter styrdes av antalet 
docentstipendier, som visserligen hade ökat under perioden som en utredning 
1946 ändå ansåg otillräckligt1026. Det gick mellan 2 och 10 docenter på varje 
stipendium, beroende på högskola och fakultet. Situationen för docenterna var 
därför osäker – de hade dessutom ett antal år av oavlönade doktorsstudier 
bakom sig. Medelåldern för tillträde till ett docentstipendium var omkring 30 år 
eller mer och medelåldern för tillträde till professur var omkring 40 år. 
Barriären för rekryteringen av framtida professorer var därför hög. 1952 blev 
docenterna extra ordinarie med pensionsrätt1027. 1958 inrättades 
universitetslektorat, med kompetenskrav utöver docentkompetensen1028, vilkas 
antal enligt riksdagsbeslut skulle kopplas direkt till antalet studenter1029. 
Universitetslektorer blev medlemmar av fakulteten men fick inte delta i vissa 
tillsättningsärenden. Vid denna tid inrättades också forskarassistent- och 
docenttjänster. 

Ett huvudproblem i den traditionella forskarutbildningen var långa 
utbildningstider med alltför lite undervisning och handledning. Doktorandens 

                                                 
1022 Se t.ex. RD prot. 1996/97, RD 112, sid. 43-53. 
1023 Furhoff – Krakan (2003), s. 258. 
1024 SOU 1946:9, s. 9, 20 samt tabellbilaga. 
1025 SOU 1996:21, s. 91. 
1026 SOU 1946:9, s. 20-23. 
1027 Carlsson (1968), s. 115. 
1028 SOU  1996:21, s. 81. 
1029 Ibid. sid. 164. 
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försörjning var också ett problem som påverkade rekryteringsmöjligheterna. 
Under 1960-talet infördes doktorandstipendier1030. 1985 permanentades, efter 
några års försöksverksamhet, ett system med doktorandtjänster, kompletterade 
med utbildningsbidrag1031. Att vara doktorand blev nu, efter sekler av 
bohemiska förhållanden, ett yrke. 

Under 1960-talet och första hälften av 1970-talet diskuterades docenterna på 
nytt, det s.k. docenteländet, som ett svårt problem för universiteten och 
forskarrekryteringen1032. Högt kvalificerade, medelålders forskare med 
försörjningsbörda och tidsbegränsade docenttjänster, vilket skulle garantera 
rörlighet inom forskarrekryteringen, tvangs efter 6-7 år lämna dessa. 
Situationen blev inte bättre av att ungdomsskolan från 1970-talet, för första 
gången sedan 1800-talet, inte längre var en attraktiv arbetsmarknad för f.d. 
docenter genom att läroverkslektorat inte längre inrättades. En metod att lösa 
problemet var att det 1975 inrättades en särskild bottentjänst för docenterna, 1:e 
assistent. 

 
Forskarkarriären beskrevs vid denna tid som en trappa med tre steg: 
- forskarassistent 
- docent 
- professor1033. 
 
Utredningen konstaterar: ”Ett karakteristiskt drag … är att avancemang för 

den enskilde läraren endast är möjligt om det finns högre tjänster inom 
respektive område och det uppkommer en vakans på sådan tjänst”. Med högre 
tjänst menas här en tjänst som kräver vetenskaplig meritering. Detta är en 
generell beskrivning av effekterna av ett hierarkiskt tjänstesystem, men det 
ställs på sin spets i forskarvärlden med sina hårt specificerade områden. Dvs. så 
länge tjänstesystemet fanns kvar, kunde just denna problematik inte lösas på 
annat sätt än genom en rik tillgång på tjänster, vilket förutsatte finansiering och 
riksdagsbeslut. Reformeringen av högskolesektorn, mot bakgrund av att den 
expansion som konstaterades redan på 1940-talet och som därefter fortsatt, 
visade sig på 1970- och 80-talen kräva förändringar av själva den centrala 
styrningen av resurstilldelningen, t.ex. inrättandet av professurer, som hittills 
varit riksdagens centrala styrinstrument, ett system som vid denna tid var 
under omstöpning inte bara när det gällde professurer. 

1977 hade de statliga universitetsanslagen kluvits i två, ett för 
grundutbildning och ett för forskning och forskarutbildning. Från mitten av 
1980-talet gjordes en lärartjänstreform med tre steg: 

- högskoleadjunkt, 
- högskolelektor och 
- professor,  
 

med högskolelektorn som den dominerande lärartjänsten1034. 
                                                 
1030 Prop. 1975/76: 128. 
1031 SOU 2004:27, s. 316-321. 
1032 SOU 1980:3, s. 56. 
1033 SOU 1980:3, s. 55. 
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En decentraliseringsprocess som inletts 1977 fullföljdes på 1990-talet. Efter en 

proposition 1990/911035 beslutade riksdagen att professorer inte längre skulle 
tillsättas med fullmakt. Det fanns 1 400 professorer med fullmakter vid denna 
tidpunkt. Professorerna behöll dock en viss särställning i sin anställningsform, 
men den togs bort efter några år, varefter professorernas anställningstrygghet 
numera följer allmänna LAS-regler1036. Eftersom professorerna skulle bibehålla 
stor frihet över sin arbetstid, regleras fortfarande inrättande av lärartjänst, 
behörighet och tillsättning. 

Efter 1993 fick nu högskolorna själva inrätta och tillsätta professurer1037, en 
rätt som dock efter 1998 drogs tillbaka1038. Merparten av äldre bestämmelser 
försvann vid 1993 års reform. Ämnesindelningen fastställs nu på universitets-
nivå. Det finns inte längre nationella bestämmelser om de enheter vid 
universiteten där den traditionella universitetsverksamheten bedrivs, nämligen 
institutioner, institutionsstyrelser och prefekter. I ett statligt betänkande 1996 
uttalades:1039  

”Från att ha varit en förgrundsgestalt för sina forskande kollegor med 
vissa samordnande administrativa uppgifter har den akademiska ledaren 
blivit chef med ekonomiskt ansvar att genomföra, förnya och avveckla 
verksamhet”. 

 
Ledarskapet inom institutionerna spjälkades upp i forskning och 
administration. Professorn miste rollen som den självskrivne akademiske 
ledaren vid en institution; inom en institution kunde finnas mer än en professor 
som därmed blev en specialist bland andra, om än ledande inom sin specialitet. 
Det konstaterades vidare1040 att de tidigare ordinarie professorerna 
representerat ”omfattande och långsiktiga bindningar”, cirka 1 600 tjänster, 
vardera innebärande en miljon kronor i läner och andra kostnader. Detta 
innebar att totalt omkring 1,6 miljarder kronor, 1/3 av fakultetsanslagen, redan 
var bundna. I och med en friare tillsättnings- och anställningsform kunde denna 
bundenhet minskas. 

Finansieringen av forskningen har under denna tid förändrats: sedan 1980-
talet har den externa finansieringen ökat mer än universitetsanslaget och står 
idag i genomsnitt för mer än häften av forskningsfinansieringen1041. Det är inte 
ovanligt att institutionerna idag får mer än 75 procent av forskningsfinansie-
ringen utanför det konventionella universitetsanslaget1042. Detta påverkar 

                                                                                                                                               
1034 Prop. 1984/85:57. 
1035 Prop. 1990/91:150, del II, bil. 7. 
1036 SOU 2000:99, s. 84. 
1037 SOU 1996:21, ss. 69, 87. 
1038 Berner (2001), s. 224. Liksom 1990-talets växlande politiska majoriteter satte olika spår i 
beslut om privatläkarna (se ovan) blev alltså under detta årtionde även högskolans organi-
sation föremål för politisk dragkamp. 
1039 SOU 1996:21. ss. 19-24. 
1040 Ibid. s. 76. 
1041 Meltz – Silfverberg (omkr. 2005). 
1042 Fehrman – Westling – Blomqvist (2004), ss. 329-330, 379-396. 
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arbetet inom institutionerna eftersom finansiering av forskning beslutas i 
konkurrens mellan forskningsledare. Gränsen mellan statlig förvaltning och 
marknad blir otydligare än tidigare, vilket väl också torde påverka 
professorernas löner. 

Sammanfattningsvis inleddes på 1850-talet den ökande specialiseringen av 
professorernas ämnen som fortfarande råder. Professorsrollen blev efter den 
stora universitetsexpansionen från 1950-talet en alltmer administrativ funktion 
vilket bröts på 1990-talet när chefsskapet för institutionen (prefekten) inte 
längre självklart tillföll professorn. Mistandet av fullmaktstjänsterna vid samma 
tid var även ett märkbart ingrepp i den traditionella professorsrollen, liksom de 
två stora utvidgningarna, dels 1909 då alla e.o. professorer blev ordinarie, dels 
1998 då möjligheten öppnades att befordra kompetenta lektorer till 
professorstitel. Professorn Rolf Torstendahl hävdar utifrån egen erfarenhet med 
anledningen av den senare reformen att han ser en kvalitetsskillnad mellan 
konkurrenstillsatta och befordrade professorer1043. Oavsett om han har rätt eller 
inte, tyder kommentaren på att nytillskotten minskat den ursprungliga kårens 
homogenitet. 

19.7 Lärare 

Skolans kommunalisering, som reformen 1989-91 brukar kallas, var en starkt 
kontroversiell reform, såväl mellan partierna som inom lärarprofessionen. 
Moderaterna var t.ex. 1989 motståndare till att reglera lärarnas arbetstider som 
vilket kontors- och industriarbete som helst1044. Lärarnas Riksförbund, 
ämnelärarnas organisation, såg reformen som en statussänkning, vilket kan 
bekräftas av Göran Perssons memoarer där han medger detta genom att ”den 
statliga kopplingen gav dem en högre status i förhållande till andra kommun-
anställda”1045. 1985 hade samtliga lärarförbund varit mot kommunaliseringen 
men när beslutet närmade sig skedde en omsvängning bland TCO-lärarna 
(Lärarförbundet) som accepterade reformen till priset av löneförhöjning, vilket 
lämnade SACO-lärarna (Lärarnas Riksförbund) som ensamma nejsägare1046. 

Jämsides med kommunaliseringsprocessen eftersträvade arbetsgivarna en 
reglering av lärarnas arbetstid vilket i en stridsskrift beskrivs på följande sätt: 

                                                 
1043 Torstendahl (2011), s. 226-7, 280-1.  
1044 Isaksson (2011), en antologi som är ett debattinlägg mot kommunaliseringen – den inleds 
med ett förord av Lärarnas Riksförbunds ordförande, M Fjelkner, och avslutas med ett bi-
drag av utbildningsministern Jan Björklund med rubriken Den misslyckade kommunali-
seringen. 
I Fjelkners förord till Isaksson (2011), sid. 9, knyter hon, liksom den citerade Göran Persson, 
statlig anställning till professionell status. Något liknande gjorde redan 1847 ecklesiastikmi-
nister Silverstolpe som i ett anförande till statsrådsprotokollet ville avskaffa domkapitlens 
utnämningsrätt och överföra den till Kungl. Maj:t. Med tanke på lärarkallets betydelse torde 
det, enligt Silverstolpe, finnas skäl ”att även åt detta kall giva det höga yttre anseende, som 
genom en sådan åtgärd beredes” (se Warne (1959), s. 405).  Först efter 1904, när domka-
pitlens grepp om läroverken började lösas upp, var en förändring i Silverstolpes riktning 
möjlig. 
1046 Isaksson, (2011), s. 28-29. 
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”Arbetsplatsförlagd tid stred mot de autonomisträvanden som är väsentliga i 
ett professionaliseringsprojekt…”1047. 1996 slöt Lärarnas Riksförbund och 
Kommunförbundet ett avtal om att ge arbetsgivaren möjlighet att bestämma 
över en större del av den s.k. förtroendetiden, dvs. den oreglerade delen av 
lärarnas arbetstid1048. De flesta lärare har avtal med förtroendearbetstid. Det 
aktuella läget (2012) är att lärarnas årsarbetstid koncentreras till 194 dagar 
medan andra arbetstagare har 220 dagar. Detta resulterar i att lärare med 
ferieavtal får en lång arbetsvecka, 45 timmar, varav 10 timmar enligt avtalet 
dock består av oreglerad tid – förtroendetidens andel av arbetstiden var 
tidigare (1993) mycket högre, cirka 50 procent1049. På Lärarnas Riksförbunds 
webbplats informeras numera medlemmarna: ”Läraren ska själv göra en 
professionell bedömning av vad denna tid ska användas till, hur den ska 
förläggas i tid och rum och hur omfattande den i praktiken behöver vara…Den 
så kallade lojalitetsplikten i anställningsavtalet gäller alltså, men någon 
traditionell rätt för arbetsgivaren att ”leda och fördela arbetet” finns inte under 
förtroendearbetstiden.”1050 Vidmakthållandet av delar av den fria arbetstiden är 
en av de sista arbetsrättsliga kvarlevorna av den gamla, professionella friheten. 

19.8 Hur gick det för kvinnorna efter 1949? 

1958, under uppslitande konflikter inom Svenska kyrkan, fick kvinnan slutligen 
samma rätt till prästvigning som män. Därmed hade kvinnor och män 
fullständigt samma formella rättigheter till statstjänst, som i huvudsak hade 
uppnåtts redan 1949. 

Att det i dessa sammanhang inte räcker med högtidliga lagbeslut om 
rättigheter, illustreras av den kvinnliga andelens utveckling i några 
professioner. Det är i de administrativa nivåernas dagliga beslutsfattande som 
de faktiska förändringarna sker. Efter 1949 förändrades förutsättningarna i 
samhället i viktiga avseenden. Flickor och pojkars skolutbildning utjämnades 
under 1960- och 70-talen, som nämnts ovan. Beskattningsmetoden främjade den 
traditionella kvinnorollen och det var först 1971, i och med särbeskattningen, 
som kvinnan beskattades som självständig arbetskraft. 1982 sänktes 
marginalskatterna vilket gjorde det lönsamt för fler kvinnor att arbeta fler 
timmar1051. Hemarbetets fördelning är en annan förutsättning. Stanfors 
konstaterar att hemmets faktiska arbetsdelningen mellan könen är långt ifrån 
jämställd vilket ger effekter även på arbetsmarknaden1052. 

2007, nästan 50 år efter reformen, utgör kvinnorna 38 procent av Svenska 
kyrkans präster och 34 procent av domarna. Poliskårens kvinnoandel är något 
lägre, 26 procent (2009). 

Försvaret sticker dock ut. Fortfarande 1967, nästan 18 år efter 
grundlagsändringen, anförde ett statligt betänkande om tjänsteställning i 

                                                 
1047 Stenlås (2011), ss. 76-77, 81. 
1048 Renbjär (2011), s. 100-101. 
1049 Svenska Kommunförbundet (1993). 
1050 Lärarnas Riksförbund (2012).  
1051 Stanfors (2007) sid. 96, 237. 
1052 Ibid., se t.ex. sid. 25. 
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försvaret1053: ”Kvinnlig personal har befälsrätt endast över kvinnlig personal”. 
1979, 30 år efter grundlagsändringen, tycks ytterligare ett riksdagsbeslut ha 
krävts för att de första kvinnorna 1980 skulle kunna börja grundutbildning i 
Flygvapnet. 1981 öppnades alla försvarsgrenar för kvinnor. 2005 var andelen 
kvinnliga officerare 4 procent. 

Även professorernas jämlikhet verkar svåruppnådd. 1991 bestod professors-
kåren till 94 procent av män, 2010 har andelen minskat till 79 procent1054. Ett 
steg på vägen till denna sänkning var en förordning 1995 om vad som kom att 
kallas Thamprofessurer, döpta efter den handlingskraftige ministern, med 
innebörden att 31 professurer och 73 doktorandtjänster kunde tillsättas med 
kvinnor efter ett särskilt förfarande1055. Detta innebar att vid lika meritering 
skulle underrepresenterat kön väljas. Enligt Törnqvist nådde metoden ”aldrig 
någon bredare acceptans” i forskarsamhället även om den samlade en tillräcklig 
majoritet i riksdagen och därefter genomfördes.1056 Men intressant nog kom 
ingen av Thamprofessurerna att tillsättas enligt principen om positiv 
särbehandling av underrepresenterat kön1057. EG-domstolen uttalade dessutom 
att principerna bakom Thamprofessurerna var oförenliga med EU:s 
likabehandlingsdirektiv. Däremot kan man, som författaren antyder, peka på 
att tänkandet bakom Thamprofessurerna pekade framåt mot beslutet 1998 om 
befordringsprofessurerna som antogs underlätta för kvinnor att bli 
professorer.1058 

Sammandrag 
Staten har under 1900-talets andra hälft har inte lidit av någon sentimentalitet 
gentemot sina en gång så högt skattade lokala representanter. Alla de 
professioner som studerats här har drabbats av genomgripande förändringar, 
utöver de som följde av kvinnornas inträde. Uppenbarligen hade 
professionerna fram till mitten av 1900-talet alltför länge tillåtits behålla sin 
gamla form. I och med inordningen i det centralstyrda lönesystemet under åren 
kring 1950 var fältet upprivet och den gamla självständigheten hotad. 

Mitt bidrag är framförallt sammanställningen av de olika professionernas 
stora omstruktureringar under 1900-talets andra hälft. Två av fögderiets tre 
ursprungliga yrkestitlar (undantaget var kronofogden) och häradshövdinge-
titeln var alla utplånade 1971 eller under avveckling. Officeren, läroverksläraren 
och professorn1059 fusionerades alla under seklets två sista decennier med andra 
näraliggande yrkesgrupper vilket mer eller mindre suddade ut deras 
ursprungliga identitet. Provinsialläkarna och universitetssjukhusens läkare, 
lärarna och prästerskapet fick lämna statstjänsten från 1960-talet och följande 
decennier. Domarna, vari de forna häradshövdingarna ingick, står nu 

                                                 
1053 SOU 1967:15, s. 21. 
1054 Högskoleverket (2012), s. 26. 
1055 SFS 1995:36, samt Lundberg (2008 eller senare). 
1056 Törnqvist (2006), s. 193. 
1057 Ibid. s. 203. Se även Jordansson (2005). 
1058 Ibid. ss 147,  208-9. 
1059 Strängt taget fusionerades även häradshövdingarna med borgmästarna vid den succes-
siva sammanläggningen till tingsrätter, en process som jag förbigår. 
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ensamma, som innehavare av det trygga ordinarieskap som alla professionerna 
tidigare åtnjöt. 



 

249 
 

20 En överblick över två sekler 

20.1 Avstämning av hypoteserna 

Nedan sammanfattas några av iakttagelserna om sambandet mellan de 
professionellas inkomstformer och yrkesutövning. 

Samband mellan betalningsformer och de ordinaries yrkesutövning 
Uppbörd av lokal betalning tar tid. Ibland har den utförts av professionen själv, 
t.ex. av kyrkoherden eller häradshövdingen, ibland av ombud eller 
underordnade tjänstemän, t.ex. regementsskrivaren för officerarnas räkning 
eller av den tjänstemän vid hovrätten som tagit emot betalning och sedan lagt 
den i en pott för vidare fördelning. När den lokala betalningen upphört och 
istället drivits in på annat sätt, har professionen avlastats och fått mer tid för 
själva sakfrågorna. Istället har den offentliga, interna byråkratin tillväxt1060. 

En annan aspekt är om professionens betalningsaspekter har påverkat 
ämbetsutövningens innehåll. Det framhölls i debatten att indrivningen av 
prästtiondena störde prästerskapets andliga ämbetsutövning. På ett liknande 
sätt kan fögderiets och häradshövdingens sportler ha minskat allmänhetens 
förtroende för deras ämbetsutövning, liksom terminsavgifterna till 
läroverkslärarna och seminarieavgifterna till professorerna. 

En tredje aspekt är incitamenten som ofta framhölls i riksdagsdiskussionen. 
Särskilt expeditionslösen från allmänheten ansågs ha en påskyndande effekt, 
t.ex. på häradshövdingarnas handläggning. 

En fjärde aspekt gäller professionernas självständighet och förhållande till 
kunderna när deras tjänster betalas lokalt respektive när de ingår i större 
byråkratier som en tjänsteman bland många. Det finns en kvalitet i 
kundrelationen som vårdas av de fria professionerna men kan försvinna i 
byråkratin. Både för prästerna, fögderiet, häradshövdingarna och läkarna kan 
detta var relevant men kräver ytterligare djupstudier som underlag för säkra 
slutsatser. Men det finns omdömen, t.ex. om länsmän1061, som bekräftar att det 
kunde förekomma en sådan tydlig lokal identitet och relation till allmänheten.  

Sammanfattningsvis är det uppenbart att inkomstformerna har påverkat 
professionerna, vilket inledningsvis var min huvudhypotes. Det finns en 
påverkan även åt andra hållet. De flesta av de behandlade professionerna 
utförde tjänster som efterfrågades av allmänheten. I stället för att avlöna 
tjänsterna via centrala penninganslag var det enklare för staten att ta ut 
betalningen av allmänheten, dvs. professionernas kundrelation möjliggjorde 
sportler som finansiering. Centralbyråkraterna kunde inte i samma 
utsträckning bygga på allmänhetens efterfrågan eftersom deras 
huvudavnämare var Kungl. Maj:t och riksdagen. Sambandet mellan profession 
och löneform går alltså i båda riktningarna. 

                                                 
1060 Se t.ex. Scherstén (2003), s. 201, vad gäller sjukvården. Det finns få översiktliga beskriv-
ningar av internbyråkratins expansion. Makroekonomiskt har, vilket nämnts i de inledande 
kapitlen, North (1990) beräknat att transaktionskostnadsandelen av USA:s BNP ökat från 
cirka 25 procent 1870 till cirka 45 procent 1980.   
1061 Bengtsson (1947), s. 133. 
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Icke ordinarie 
Det framgår av tidigare avsnitt att beteckningen extra ordinarie kan resultera i 
olika löne- och anställningsvillkor beroende på sektor eller yrke. Förhållandet 
mellan ordinarie och icke ordinarie växlar mellan sektorerna, från ganska stor 
likgiltighet i centralförvaltningen (sysslolösa och oavlönade extra ordinarie) till 
ett personligt beroendeförhållande, t.ex. för de hos kyrkoherden inneboende 
pastorsadjunkterna, de extra anställda fögderitjänarna och tingsbiträdena, 
avlönade av den ordinarie tjänstemannen. Graden av och formen för utsugning 
av de icke ordinarie i olika sektorer kunde vara förtjänt av närmare studier. 
Först i och med utvecklingen mot SAAR 1948 integreras de i samma 
regelsystem. 

Pension 
Pension är ett lojalitetsskapande redskap för arbetsgivare eftersom den är en 
omfördelning av den anställdes livslön från lön under den aktiva tiden och 
motiverar arbetstagaren att stanna kvar för att få utnyttja förmånen. Men 
betydelsen av pension är en konsekvens av löneformen: när denna ändras 
påverkas intresset av pension. Som visats av genomgången av professionerna 
var pensioneringen ofta mindre intressant när den dominerande 
inkomstformen var lokala betalningar (ackord, indelt lön, sportler, boställe) är. 
Även denna förmån utjämnades mellan kategorierna på 1940-talet. 

Underlag för bedömning av hypoteserna 
Nedan utvärderas kort de inledande hypoteserna. 
- Typiska centralbyråkrater och professioner skiljde sig åt vad gäller löne- och 

anställningsformer. De kraftiga penninglönehöjningarna fram t.o.m. 1850-
talet syftade till att minska centralbyråkraternas behov av flera 
anställningar för sin bärgning – det var viktigt för staten att få kontroll 
över denna yrkeskategoris arbetstid. Förbättringen av penninglönerna 
från 1815 fram till 1830-talet skedde delvis genom spannmål under 
lönen, en indexeringsmetod, som undvek indelningsverkets praktiska 
avigsidor och beroendeförhållanden men drog nytta av 
spannmålsprisets utveckling som en kalkylmetod. Reformeringen av 
professionernas löner dröjde länge eftersom de delvis var värdesäkrade 
genom de lokala betalningsformerna. En annan väsentlig skillnad är att 
man fortfarande vid 1900-talets slut kunde se att vissa professionerna 
grupper fick behålla fullmakttjänster när centralbyråkraternas 
ordinarietjänster hade dragits in. Den traditionella betalningsformen var 
förknippad med autonomi. Länsmännen hade t.ex. låg lön och 
förväntades skaffa sig inkomster själva. Men den svenska riksdagen 
försökte tidigt på 1800-talet ge länsmännen högre penninglön och 
därigenom minska deras autonomi (eller självvåld) genom att minska 
sportlerna och höja allmänhetens rättssäkerhet. 
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Löneformen påverkade sättet att arbeta, på gott och ont. Den 
autonomi professionerna kunde utvinna ur löneformen uppnåddes med 
vissa nackdelar. Relationen mellan föräldrarna och läroverkslärarna 
påverkades av att terminsavgifterna betalades som sportler innan 
avvecklingen efter 1840-talet. Det framfördes att kyrkoherdarnas 
själasörjarroll led av av att de samtidigt, fram till 1860-talet, bedrev 
uppbörd av sin egen lön. Några skrivelser från slutet av 1800-talet tyder 
på att kyrkoherdarnas skrivsätt i överklagningsärenden blev mindre 
känslomässigt och personligt och mera ämbetsmannalikt än det varit 
tidigare. På 1900-talet hade framförallt överläkarnas rättigheter till privat 
mottagning på sjukhusen samt övriga läkares rätt till jourkompensation, 
i kombination med frånvaron av arbetstidsreglering, stora effekter som 
incitament, vilket ändrades radikalt framförallt efter 7-kronorsreformen 
1970. 

De professionella grupperna med inkomster från lokala betalningar 
och boställen, t.ex. fögderiet, hade goda möjligheter till ekonomisk 
autonomi i form av privatekonomisk verksamhet. Frohnert och 
Westerhult har visat i hur hög grad fögderiet lämnades fria att på egen 
hand sköta ämbetsutövningen och hur en företagsamhet kunde 
utvecklas ur dessa yrken. Vittnesbörd ges på 1890-talet om länsmännens 
oberoende i avlägsna landsändar. Men även häradsskrivare, 
provinsialläkare och överläkare hade ännu på 1900-talet stora 
möjligheter att organisera arbetslivet utifrån önskad betalning. 

Exempel från 1800-talets början på lokala förhandlingar är 
häradshövdingarnas förhandlingar med allmänheten om frivilliga 
sportler för att förstärka lönen. Prästernas och militärernas relationer till 
skattebetalarna ger ett flertal exempel på förhandlingar om 
betalningsformerna av den indelta lönen. Den vikarierande 
häradshövdingen Bengtsson ger exempel från 1890-talet om hur 
domaren kunde förhandla med allmänheten om sportler vid ämbets-
utövningen. Flera professioners tydliga mellanställning mellan byråkrati 
och marknad gav möjligheter till överenskommelser. 

 
- Pensionering förutsatte tillräcklig penninglön. Professionerna förekommer i 

betydande utsträckning som förmånstagare vid riksdagsbesluten om 
undantagspensioner. Skälet är att deras lönesystem länge inte var 
anpassat för normal pensionering. För flera av professionerna försenades 
införandet av obligatorisk pensionering eller också sattes pensionsåldern 
högre än för centralbyråkraterna, på grund av de lokala betalningarna; 
det gäller i första hand prästerskapet men också fögderi och 
häradshövdingar.  
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- De icke ordinarie kunde utnyttjas av de ordinarie. Inom 1800-talets landsstat, 

särskilt fögderiet, och prästerskap var det vanligt att de ordinarie 
tjänstemännen hade icke ordinarie biträden som en kombination av 
assistans och utbildning. De lönlösa extra ordinarie inom 
statsförvaltningen är välkända. De ordinarie inom flera yrken, t.ex. 
professorer, häradshövdingar, överläkare kunde långt in på 1900-talet i 
kraft av sin maktställning utnyttja lågt avlönad icke ordinarie personal 
som uthärdade detta med förhoppningar om kommande befordran, 
ungefär som centralbyråkratin hoppades attrahera gratis vikarier fram 
till 1850. Häradsskrivarna fick en eftersläng i riksdagsdebatten av sitt 
ibland hårda förmansvälde i förhållande till sina biträden när dessa 
befattningar drogs in på 1940-talet. De stora inkomstskillnaderna mellan 
de äldre etablerade yrkesmännen och de yngre var en dynamisk kraft 
bakom den fackliga akademikerrörelsen från 1930-talet och framåt som i 
sin tur sannolikt bidrog till oroligheterna på arbetsmarknaden sedan 
statstjänstemännens fick konflikträtt 1965. De icke ordinarie 
sjukhusläkarna stod i ett starkt beroende av överläkarna före 1970 års 
reformer. 

 
- Tjänstesystemet försvårade kvinnors lika rätt statstjänst. En viktig 

delförklaring till svårigheten att genomföra jämställdhet är att det 
statiska tjänstesystemet skapade ett nollsummespel – att ge kvinnor en 
jämlik rätt till offentliga tjänster innebar att männens tillträde till samma 
tjänster minskade i samma grad. Men det fanns även ideologiska 
invändningar (kvinnans roll i hemmet) och farhågor att arbetssättet 
skulle förändras. I 1920-talets riksdagsdebatt i detta ämne framhölls från 
reformmotståndarna att särskilt den kvinnliga spontaniteten var en 
olämplig egenskap för en tjänsteman med kunglig fullmakt. Vad som 
ansågs som typiskt kvinnliga egenskaper var dock inget hinder mot att 
utnyttja kvinnlig arbetskraft i den statliga förvaltningen som icke 
ordinarie arbetskraft, vilket började ske redan från 1860-talet. De 
svårigheter för kvinnor att hävda sig i flera av professionerna kan utgöra 
sentida spår av den gamla skillnaden mellan ordinarie och icke ordinarie 
anställning. 

 
- Löne- och anställningsformerna har efter hand utjämnats mellan byråkrater och 

professioner, en utveckling som går jämsides med professionernas byråkrati-
serings- och deprofessionaliseringstendenser. Allt tyder på att löne- och 
anställningsformernas utveckling är en viktig del av professionernas 
fortgående byråkratisering och avprofessionalisering som dock 
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innehåller flera komponenter än som behandlats här. Det är dock svårt 
att säga om inkomstformernas utveckling är en orsak till eller en följd av 
byråkratiseringen eller om de båda är en effekt av en överordnad 
samhällsutveckling. Professionernas särskiljande löneformer under 1800-
talet gav dem en halvautonom ställning i förhållande till staten i övrigt. 
Den långdragna avvecklingen av dessa särdrag, som slutgiltigt skedde 
under 1940-talet (och vad gäller läkarna 1970) då skillnaderna mellan 
centralbyråkratins penninglönesystem och professionernas löneformer i 
stort utplånats, ledde till att professionernas alltmer antingen 
integrerades i byråkratin, fick sin identitet uttunnad (genom fusionering) 
eller fördes ut ur staten. Detta kan tolkas som att professionerna 
byråkratiserats och avprofessionaliserats. Vissa professioner har 
framgångsrikt hävdat vissa särdrag, främst innehavare av 
fullmaktstjänster och lärare med sin fria förtroendetid och hårdare krav 
på formell behörighet. Och i vissa yrken kan man fortfarande bedriva 
privat professionell verksamhet vid sidan om offentlig tjänst. 

 

20.2 Autonomirankning 

Sportlernas avveckling 
I nedanstående tabell har jag sammanställt de studerade yrkesgruppernas 
lönenivåer och samtidigt med fetstil markerat när deras sportler eller (i 
prästernas fall) tionden avskaffades. Att jag tar med även prästernas tionden 
under rubriken sportler beror på att prästerna uppbar både tionden och sportler 
och båda gav utrymme för ett betydande personligt förhandlande. 
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Tabell. Vissa statliga yrkens nominella årslöner, i riksdaler 1821 och 1861 och 
därefter i kronor. Lönesiffror med fetstil markerar att rätten till sportler (eller 
tionden) upphört. 

 1821 1861 1901 1931 1950/51 1960/61       1991   2003 

         

Råd 

(kammarråd etc) 2110 5000 6400 10500 23220 42840 255996  

Assessor 

(hovrätt) 1455 4000 5300  19896 33192 219972  

Major 1598 4000 6490 7860 11592 26412   

Kapten 1298 3000 3895 5160 8604 22128 173280  

Adjunkt 6 1032 1500 4300 10908 24900 165564  

Registrator 588 2500 3000 4104 9864  137808  

Kyrkoherde   4280 6000 13680 20112 176088  

Kanslist 442 1800 2700 6420 10320 16956 112200 290400 

Vaktmästare 

(hovrätt) 202 600 1100 2832 7392 13788 118308  

Länsman, 

landsfiskal, 

polischef 100 250 1600 3500 15888 28416 247356  

Landssekr. 

(idag länsråd) 150 4483 6900 10500 28104 49596   

Lektor 90 2000 2500 5800 13680 29700 202824  

Häradshövding 75 300 6000 6000 21528 44988 327036 552000 

Häradsskrivare, 

fögderichef 650 2000 3100 4950 15888 28416 226320  

Professor 200 4500 6000 12000 

12000
1062 44988 288108  520200 

Regemensläkare 436 2000 4260 7140 12984 24900 316812  

Provinsialläkare 440 1500 2500 7140 12000 22140   

       Överläkare          4000            8580 15000 40800 377028 688800 

Underläkare          2000 7140 12984 24900 275148  

Källor: Huvuddelen av statistiken kommer från Statskontorets specialutgiftsstater och 
Statsliggaren t.o.m. 1961, kompletterat med bl.a. Westerhults1063 medianskattning för länsmän 
och häradsskrivare åren 1821 och 1861. För 1989 och 2003 används Statens arbetsgivarverks 
lönestatistik. 1989 finns befattningsnamnen kvar i statistiken (undantag: alla militära grader har 

                                                 
1062 Professorslönerna reglerades 1952 (SFS 1952:458) men i tabellen för 1950/51 gäller fortfa-
rande den gamla lönen. 
För fögderiet B Westerhult (1965), s. 255. De militära lönerna (major, kapten, regements- och 
bataljonsläkare) för 1861 och 1901 från Göta artilleriregementets lönestat för 1858 respektive 
1897. Sjukhustjänsterna gäller sinnesjukhusen 1921-1961 (som då var statliga). Bisos (SCB 
1881-91) har använts som underlag för 1901 genom att jag använt genomsnittlig kyrkoherde-
lön 1889 och läkarlönerna vid Sabbatsberg (landstinget) för 1896. För 1817 anges den fasta 
penninglönen för häradshövdingar (enligt RSt prot 1817, Pr 3:sid. 475) och för 1861 diverse 
statliga ersättningar inklusive penninglön (enligt RD prot. 1874 Bih 2, afd. 2: Reglering av 
hh:s löneförmåner, sid. 17), både för 1817 och 1861 har jag exkluderat sportler och boställe. 
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sammanförts under ”officer”; jag antar att kaptenen får en genomsnittslön). 2003 har alla 
befattningsnamn försvunnit och ersatts med områdeskoder (ett 80-tal) och allmänna 
kvalifikationsnivåer utifrån yrkesutövarens självständighet. Jag har i kolumnen för 2003 försökt 
lägga in (de fåtaliga) områden som motsvarar de gamla befattningarna och valt koden för de 
mest självständiga i respektive område. Uppgifterna för 2003 kan därför skilja sig något från 
tidigare års befattningar. För en jämförelse av lönesummorna över tiden måste omräkning först 
ske i fasta priser. 

1821 års riksdaler banco måste dessutom multipliceras med 1.5 för att motsvara den 
myntförändring som skedde mellan 1855 och 1856 vid övergången till riksdaler riksmynt. 
Övergången till kronor skedde mellan 1974 och 1975, 1 riksdaler riksmynt= 1 krona. 

Övergången till fast penninglön kommenteras nedan. 
 
Sammanfattning av reformeringen av de olika yrkesgrupperna 
- De högre tjänstemännen i den centrala förvaltningen, råden och 

assessorerna, lyfte från tiden 1860-1880 inga eller låga sportler, 
officerarna överhuvudtaget inte under 1800-talet. 

- Adjunkternas sportler upphörde från 1850-talet.  
- Prästerna upphörde att vara sina egna uppbördsmän efter 1862 även 

om lönesystemet fortfarande baserades på tionden ända till 1910.  
- Sportlerna i de centrala förvaltningarna (till registratorer, kanslister, 

vaktmästare) fanns dock fortfarande kvar under 1880-talet.  
- Läroverkslektorer och professorer miste sina prebenden (natura-

inkomster från församlingar) under 1900-talets första hälft.  
- Sportlerna till landskamrare, landssekreterare och länsmän avskaffades 

under 1900-talets början. 
- Häradsskrivarnas sportler drogs in på 1940-talet, liksom härads-

hövdingarnas.  
- Professorernas m.fl. seminarieavgifter försvann under 1950-talet.  
- 1970 reglerades sjukhusläkarnas arvoden och arbetstider i samband 

med sjukronorsreformen.  
-  

 
Man kan spåra ett traditionellt lönesystem på att de icke fetstilta lönerna i 

tabellen ofta är lägre än löner till andra jämförbara befattningar; exempelvis 
hade provinsialläkare och länsmän båda lägre lön än en central kanslist fram till 
början av 1900-talet. Skälet var de indelta lönerna och sportlerna till 
professionerna. För få en fullständig bild av de verkliga inkomsterna i de gamla 
systemen måste man därför komplettera med inkomsterna vid sidan om 
lönestaterna1064 – de vanliga statistiska och administrativa källorna lämnar oss 

                                                 
1064 Även när sådana kompletteringar t.ex. med indelta löner gjordes i dokumenten, var de 
ofta lågt värderade genom att man då valde s.k. kronovärde som var lägre än markegångs-
priset (det officiella marknadsvärdet). 
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ofta i sticket1065. Häradshövdingen hade exempelvis, om man inkluderar 
sportlerna, högre inkomster än de flesta under större delen av 1800-talet och 
några decennier in på 1900-talet. Landssekreteraren hade mycket höga sportler 
som försvann helt först på 1920-talet. De hade 1931 just fått sina sportler 
indragna och låg just då på samma nivå som centralkollegiernas råd som de i 
övrigt kan jämställas med.1066 

 
Tabellen kan tolkas utifrån tidpunkten från sportlernas avskaffande: ju 

senare sportlerna avvecklats, desto längre har de behållit sin autonomi i detta 
avseende: 

- läkare, 
- professor, 
- häradsskrivare, 
- häradshövding 

kan ses som de som behöll denna form av ersättningar till mitten av 1900-
talet eller längre. 

 
Därefter följer 
- länsmän 
- kyrkoherdar 

som behöll sportler några år in i 1900-talet 
 
och allra sist kommer 
- läroverksadjunkter och  
- officerare  

som redan under 1800-talet hade renodlade penninglöner. 
 

Rankning med fyra variabler 
Ytterligare några variabler kan modifiera rankningen ovan. En sådan variabel 
gäller om en betydande andel av lönen kommit via indelt lön. Det är i stort sett 
bara läkarna som inte i någon betydande omfattning haft sådan lön. 

En tredje variabel är när de icke ordinaries löner reglerades – dvs. om de 
ordinarie medlemmarna av professionen länge lyckats hävdat sin autonomi 
ända in i 1900-talet, t.ex. sin rätt att själva anställa de icke ordinarie som 
biträden. 

                                                 
1065 Vissa sportler redovisades i SCB:s förvaltningsstatistik från 1881-1891, men inte alla som 
betraktades som privat sidoinkomst, t.ex. offentligt anställda läkares inkomster från pri-
vatpraktik eller professorers seminarieavgifter. 
1066 Tabellen ger också annan information, t.ex. om förändringarna av de relativa lönenivåer-
na under perioden. Militärer på mellannivå, dvs. kaptener och majorer, hade höga relativa 
löner under 1800-talet, strax under den absoluta toppen bland de offentliga professionerna 
ända fram till 1900-talets början, då i stället den civila sektorns ledande byråkrater, administ-
ratörer och teoretiska professioner började få överhanden. Även läkarnas relativa löneposit-
ion ökade efter hand. 
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En fjärde variabel gäller ordinarieskapet som i betydande grad höll sig kvar 
ända till 1990-talet för kyrkoherdar, domare, professorer och officerare. 

Nedan rankas professionerna enligt ovanstående kriterier. 
 

Tabell. Exempel på förändringar i byråkraters och professioners villkor.Fetstil 
markerar ett utpräglat kriterium på profession. 

Yrke A. 

Ind. lön på 

1800-talet 

B. 

Avveckling av sportler 

C. 

Icke ordinaries  

villkor ordnades 

D.  

Många ord. kvar 

    1990 

präst 

(4 fetstilta) 

Ja 1860-t. –  1950-t. Från 1910 Ja 

häradshövding 

(4 fetstilta) 

Ja 1940-talet Från 1942 Ja (alla domare) 

professor 

(4 fetstilta) 

Ja 1950-talet Successivt från 

1940-50-talen 

Ja 

officer 

(3 fetstilta) 

Ja  Kring 1900 Ja 

fögderi 

(3 fetstilta) 

Ja 1870-t. –  1940-t. Förmodl. först på 

1900-t. 

 

läkare 

(2 fetstilta) 

 1970 1960-talet  

kommunikations-

verksexp. (2 fetstilta)  

 1920-talet 1860-talet Ja (konsti-

tutorial) 

landskamrer,  

landssekreterare 

(2 fetstilt) 

Ja 1920-talet Från omkring 

1880 

 

centralbyråkrat 

(1 fetstilt) 

 I huvudsak före 

1900 

Omkring 1910  

läroverkslärare 

(1 fetstilt) 

Ja 1850-talet 1820  

 
Man ser att det nu är tre yrken som markerar positivt i alla fyra variablerna: 
präster, professorer och häradshövdingar. Av de som rankades högst i 
sportelfrågan fanns häradsskrivarna överhuvudtaget inte kvar i sina gamla 
funktioner på 1990-talet och läkarna klarar bara två av variablerna. Men både 
officerare och fögderipersonal hamnar relativt högt i denna rankning med bara 
en missad variabel vardera. 

Läroverkslärarna uppfyller bara ett av kriterierna i likhet med 
centralbyråkratin. Övriga grupper befinner sig i en mellanställning: 
kommunikationsverkens mellannivåer, landssekreterare och -kamrerer och 
läkare. De använda kriterierna differentierar överraskande dåligt i 
mellangruppen; särskilt uppseendeväckande är väl att inte läkarna skiljs ut från 
de övriga. Vad som bidragit till detta är att provinsialläkarna fördes ut ur staten 
redan under 1960- och 1970-talen och därför inte kunde behålla sina ordinarie 
tjänster fram till 1990 som t.ex. officerarna. Sammanfattningsvis fördelar sig 
professionerna på följande sätt: 
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Tabell. Professionella gruppers särpräglade löne- och anställningsformer i 
förhållande till fast penningavlönades 
i hög grad särpräglade präster, häradshövdingar och professorer 
måttligt särpräglade officerare, fögderipersonal, kommunikationsverksexperter, läkare, 

landssekreterare 
enstaka avvikelser  läroverkslärare, centralbyråkrater 

 
Dessa indikationer bekräftar min hypotes att professionernas löne- och 
anställningsförhållanden i stort skiljer sig från centralbyråkraternas. Observera 
att grupper med låg notering i mina kriterier ändå på andra grunder kan 
betraktas som professionella – det finns flera viktiga aspekter som framförs i 
litteraturen, som inte täcks in av löne- och anställningsförhållandena. Det är 
dock tankeväckande att officerarna ligger så nära centralbyråkratin (vilket 
stämmer med Webers idé om att de maskinmässig militärerna är en förebild för 
den rena byråkratin!), liksom också lärarna. 

Efter sportelavvecklingen och inplaceringen i SAAR:s lönegrader, den stora 
vattendelaren i 1900-talets statliga administration, fortsatte integreringen i 
byråkratin men professionerna hamnade delvis på olika kurs. De tre med de 
mest professionsliknande anställningsförhållandena gick inte omärkta genom 
1900-talet: prästerna fördes ut ur staten, häradshövdingarna försvann in i 
byråkratin och professorerna fusionerades ännu en gång och miste sin tidigare 
självskrivna chefsposition. Även officerare och lärare fusionerades med effekter 
på deras professionsidentitet. 

20.3 Professionernas autonomi – skiss till en studie 

Av forskningsläget framgår att professionernas utbildning och kompetens kan 
sägas ha möjliggjort deras krav på autonomi. Jag har inte närmare behandlat 
kompetensutvecklingen men har nämnt den förstärkta position som läkarna 
vann på grund av de stora vetenskapliga framstegen under 1800-talets senare 
del. Istället har jag betraktat löne- och anställningsvillkoren som ett tecken på 
vilken grad av autonomi professionen åtnjutit. I en breddad studie kan en 
frågeställning vara vilken effekt just nedmonteringen av den administrativa 
särställningen haft på autonomi i jämförelse med andra förändringar av 
professionernas autonomi. Tabellen nedan visar några nyckeltidpunkter när 
professionernas autonomi påverkats. 
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Tabell. Professionernas utveckling över tiden i fråga om allmän autonomi 
respektive löne- och anställningsförhållanden (lönerelaterat). 
  1840-

60 
1860-
80 

1900-20 1940-
60 

1960-
80 

1980-
2000 

2000- 

Läro- 
verkslär.  

Allmänt 1840-t.  1904 1962  1980-t., 
ca 1990 

 

Lönerel. 1840-t. 1870-t.  1948    
Offi-
cerare 

Allmänt  1865 ca 1900   1983 2000-t. 
Lönerel. 1850-t. 1870-t. 1915 1940-t.  1992  

Fögderi Allmänt  1860-t. 1917   1940-t. 1960-t.   
Lönerel.  1870-t.  1940-t.    

Läkare Allmänt   ca 1900   1940-t. 1960-t. 1990-t.  
Lönerel.      1955 1970   

Präster Allmänt 1850-t. 1862, 
1865 

 1948, 
1958 

 1991 2000 

Lönerel.  1862  1910 1951  1990-t.  
Härads-
hövd. 

Allmänt   1918 1948 1971   
Lönerel.  1874  1943    

Profes-
sorer 

Allmänt 1850-t.    ca 1960 1990-t., 
1998 

 

Lönerel.   1909, 
1900-t. 

  1950-t.  1991  

Kommentar: Två viktiga generella reformer, ej nämnda i tabellen, är rätten till löneförhandlingar 
för alla statstjänstemän från 1965 samt den successiva, generella övergången från mitten av 
1980-talet till individuella och marknadsbestämda löner. 

 
Nedan följer ett sammandrag av professionernas historia, som utförligare 
beskrivits ovan (med källhänvisningar). Observera att jag hoppat över 20-
årsperioderna 1880-1900 och 1920-1940 som inte avsatte tillräckligt 
epokgörande milstolpar för denna tabell men ändå innehöll viktiga, successiva 
processer, t.ex. indelningsverkets avveckling och lönesystemets 
systematisering. 

Läroverken omorganiserades på 1840-talet och samtidigt togs 
läroverkslärarnas uppbörd av sportler till sin egen lön bort. Därefter avvecklades 
de indelta lönerna till lärarna på 1870-talet och 1948 inordnades lärarna i det 
centrala lönesystemet 1948. Att lösgöra läroverken från beroendet av kyrkan 
1904 förstärkte lärarnas sekulariserade profession medan 
grundskolereformerna (principbeslut i riksdagen 1962) anses ha försvagat 
läroverkslärarnas professionella status, åtminstone i jämförelse med 
folkskollärarna. Detta bekräftades när de båda grupperna (bortsett från 
gymnasielärarna) fördes samman under beteckningen grundskollärare från 
1980-talet och kommunaliserades kring 1990. Fram till dess hade 
läroverkslärarna, sedan de indelta lönerna togs bort, väsentligen haft samma 
löne- och anställningsformer som centralbyråkraterna. 

Observera att jag ovan betraktat fusioneringen mellan läroverkslärarna och 
folkskollärarna på 1980-talet som en ”allmän” reform snarare än en fråga om 
löne- och anställningsform. Skälet är att denna sammansmältning inte bara var 
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en fråga om lön och anställningsform utan hade ett starkt samband med 
yrkenas identitet. 

Även officerarna har en utveckling som påminner om centralbyråkraternas. 
De fick penninglön redan på 1850-talet och sedan officersackorden försvunnit 
på 1870-talet och boställena avvecklats fick de ett nästan centralbyråkratiskt 
penninglönesystem. Deras autonomi på kårnivå var däremot länge stark genom 
officerarnas makt i adelsståndet och efter 1865 i första kammaren. 
Upprustningen av det svenska försvaret resulterade i att officerskåren från åren 
omkring 1900 anses ha uppnått modern professionell standard, kanske främst 
symboliserat av att de från 1915 normalt var heltidsanställda. I och med 
demokratiseringen försvagades officerskårens makt. De särskilda 
officersarvodena var specifika för den militära professionen (vilket hade att 
göra med att gradpasseringen och lönen, som följde graderna inte var 
kompetensanpassad). Arvodena rensades något på 1940-talet för att möjliggöra 
officerarnas inordning i SAAR. Därmed kunde de lönesystemmässigt jämföras 
med andra byråkrater. Efter att underofficerarna förts in i officerskåren 1983 
och inga nya fullmakterna gavs efter 1992, förändrades professionsstatusen 
under decennierna kring 2000: successiv neddragning av kårens storlek, ökad 
satsning på internationell tjänstgöring, värnpliktens successiva avskaffande. 
Samtidigt har framförts att den professionella målbilden har blivit oklarare 
liksom officerskårens identitet. 

Av samma skäl som i fråga om läroverkslärarna betraktar jag fusioneringen 
(av officerare och underofficerare) som en ”allmän” snarare än en teknisk löne- 
och anställningsformfråga. 

Fögderiet uppvisade alltmer kårtänkande i organiserade former särskilt från 
1860-talet. Sportelberoendet minskade väsentligt under 1870-talet, men sportler 
fanns fortfarande kvar 1917 då yrkesgruppen förändrades väsentligt. 
Häradsskrivarna behöll sin oberoende ställning, inklusive sportler till 1940-
talet, då de successivt inkluderades i det alltmer centraliserade skatteväsendet. 
Landsfiskalerna, de f.d. länsmännen, gick in i det förstatligade, samordnade 
polisväsendet på 1960-talet. Ingen av dessa yrkesgrupper, polischef, 
skattetjänsteman, kronofogde, åklagare, brukar i dagens debatt hävda en 
särskild professionell autonomi utan anses ingå som mer eller mindre 
centralbyråkrater i sina respektive ämbetsverk. Däremot har särskilt polisfacket 
en stor makt. 

Läkarna anses ha blivit mer kompetenta i tiden omkring sekelskiftet 1900 i 
och med de vetenskapliga genombrotten under föregående sekel. Utbyggnaden 
av den allmänna sjukvården uner decennierna kring 1940-talet ökade successivt 
antalet läkare och därmed inflytandet som yrkeskår. Socialdemokraterna 
skärpte successivt regleringen av läkarna; i och med den obligatoriska 
sjukkassan 1955 kunde taxorna göras mer enhetliga och denna reglering nådde 
så småningom även sjukhusläkarna, särskilt överläkarna, som i och med 
sjukronorsreformen 1970 miste sina sportler från privatpatienterna vilket kan 
ha minskat förutsättningarna för professionell autonomi. Provinsialläkarna fick 
under 1800-talet en stark och självständig ställning särskilt på landsbygden, en 
ställning som började hotas redan 1905 när alltfler e.o. provinsialläkare med 
sämre villkor än de ordinarie tillsattes. På 1960-talet överfördes denna 
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läkarfunktion till landstinget. Privatläkarna har alltid utgjort en minoritet av 
läkarkåren, även om den självständiga privatpraktikern har stått som en 
symbol för en fri profession och läkare traditionellt ofta haft privatpraktik vid 
sidan om, oavsett befattning i övrigt. Regleringen av privatläkarkåren var en 
viktig partiskiljande fråga på 1990-talet. 

Prästerskapet var kanske den yrkeskår som hade den största autonomin på 
kårnivå genom prästeståndets ställning som ett av de fyra riksstånden ända 
fram till tvåkammarriksdagens införande 1865. Då hade prästerskapets lokala 
makt och autonomi redan börjat minska, genom den ökade religionsfriheten 
från 1858 och 1862 års reformering av det traditionella lönesystemet. Vidare 
fördes fattigvården ut ur kyrkan 1862, samtidigt som det stadgades att 
kyrkorådet och kyrkoherden skulle dela ansvaret för församlingens andliga liv. 
Att prästerskapets kollektiva inflytande fortfarande var starkt visas av att den 
fullständiga inordningen i det byråkratiska och centraliserade lönesystemet inte 
kunde ske förrän 90 år senare, med en mellanstation 1910 då beslut fattades om 
att prästlönen inte längre i huvudsak skulle utgå in natura. 1948 fattade 
riksdagen ett annat beslut som markerade början på slutet av prästernas 
självklara roll som ämbetsmän, nämligen åtskiljandet av det prästerliga ämbetet 
(där kyrkan bestämde) och den prästerliga tjänsten (som var en världslig, statlig 
angelägenhet). Det var ett logiskt fullföljande av denna linje när Svenska 
kyrkan miste folkbokföringen 1991 och slutligen skildes från staten år 2000. 
Kyrkoherdarna hade dessförinnan, på 1990-talet, i likhet med flertalet andra 
professioner blivit av med sina ordinarie fullmakter. Prästerskapet avviker från 
de övriga studerade professionerna i den meningen att den professionella 
rollen i ämbetet från mitten av 1900-talet, uttryckligen har renodlats och 
skärpts, samtidigt som kyrkorådets betydelse (i det delade ansvaret för den 
andliga vården) torde ha ökat i takt med den ökade demokratiseringen. 

Häradshövdingarna ger, liksom prästerskapet, exempel på en bevarad 
professionell individuell autonomi i kärnuppgiften, i detta fall dömandet, men i 
likheten med prästerna har den personliga, ekonomiska autonomin reducerats. 
Sportelrätten upphörde helt 1943 efter ett par tidigare inskränkningar, bl.a. 1874 
och under 1900-talets första decennier. Häradshövdingens personliga, lokala 
dominans i de små tingsrätterna på landsbygden upphörde definitivt på 1940-
talet, bl.a. genom processreformen 1948 som innebar att domarnas utredande 
roll minskade och i stället begränsades till att leda rättegången och döma. 
Häradshövdingarna blev då mer beroende av polismaktens och åklagarnas 
utredningar. Häradshövdingen integrerades successivt i större domstolar och 
fick 1971 en ny titel, lagman, som markerade införandet av en ny 
domstolsorganisation, gemensam för stad och landsbygd. 

Även professorernas professionella roll förändrades i och med 1800-talets 
vetenskapliga utveckling; de vetenskapliga ämnena började klyvas i fler 
specialistområden från mitten av 1800-talet. Förändringen 1909, när de tidigare 
e.o. professorernas titel och lön jämställdes med de ordinarie, betraktar jag 
närmast som lönerelaterad. Därmed ökade antalet professorer kraftigt liksom 
1998 när högskolelektorer kunde befordras till professorer; i och med den 
senare reformen ökade också andelen kvinnor väsentligt. Effekten av 
expansionen blev också att den professionella homogeniteten minskades genom 
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att professorerna nu tillsätts på två olika sätt (förenklat uttryckt: internt 
respektive externt), varför jag betecknar den som en ”allmän” reform. 
Professorernas löneförhållanden påverkades inte nämnvärt av övergången från 
in-natura-lön till penninglön (vilket efter en lång successiv avveckling skedde i 
början av 1900-talet) eller avskaffandet av sportler (vilket skedde vid mitten av 
1950-talet); båda dessa löneformer hade när de avskaffades länge varit av 
ganska marginell betydelse. De stora förändringarna kom under 1900-talets 
andra hälft. Från att ha varit ett självklart maktcentrum inom sitt ämne, med en 
höjdpunkt under 1950- och 1960-talens stora expansion, fick professorerna 
uppleva en avveckling under 1990-talet av de självskrivna administrativa 
funktioner, som alltid varit kopplade till professorstjänsterna, vilket i grunden 
torde ha förändrat den individuella professorsrollen, till att nu vara enbart en 
av flera specialister. Professorskårens kollektiva makt minskade därmed under 
1900-talets sista decennier. Mistandet av den kungliga ordinariefullmakten på 
1991 har i debatten beskrivits som en betydande förlust för den professionella 
integriteten. Även förlusten 1993 av det självklara administrativa chefsskapet 
och övriga organisatoriska förändringar under detta decennium kan ha 
upplevts som en liknande förlust. 

Ett allmänt intryck är att de allmänna reformerna väsentligt i flertalet fall har 
lett till minskad professionell autonomi både för kårerna och individuellt, 
möjligen med läkarna som det främsta undantaget. Minskningen kan bara till 
en del förklaras med förlusten av de lokala och fria löneformerna. Dessa borde 
dock, så länge de fanns kvar, i flertalet professioner ha bidragit till de 
professionellas personliga maktställning och frihet, eftersom de både gav 
anställningstrygghet och status (genom ämbetsmannarollen) och ekonomisk 
rörelsefrihet på en marknad (de lokala betalningarna), men autonomin styrs 
uppenbarligen även av flera andra krafter. Hur de olika faktorerna påverkar 
autonomin bör kunna undersökas i en särskild studie. 

20.4 1980-talets marknadslöner och därefter 

Prästen, häradsskrivaren, länsmannen, häradshövdingen, professorn, lektorn 
och provinsialläkaren var under 1800-talet ofta ensamma, dvs. professio-
nalismen var i hög grad knutet till individer med auktoritet och makt inom ett 
visst geografiskt eller ämnesmässigt område. De var ensamma också i den 
meningen att de skötte sin egen administation; det fanns i deras närhet t.ex. 
ingen administrativ avdelning med lönespecialister. Denna tradition av 
administrativ självrådighet hos professionerna kolliderade med de nya makt-
havarna efter demokratiseringen, i politiken och byråkratin. En dominerande 
individuell auktoritet, med professionell insikt, rutin och självständighet i 
förening med stor administrativ makt, är sällsynt i dagens svenska byråkratiska 
system, bl.a. beroende på att chefsrollen inte självskrivet tillfaller personen med 
den högsta professionella kompetensen, ens i de professionella miljöerna. 

Centraliseringsidén förlorade mark under 1900-talets senare hälft och 
ersattes, som visats tidigare, av decentraliserad, marknadsbestämd och 
individualiserad lönesättning för alla statligt anställda. Det kan låta som en 
återgång till 1800-talets situation, men det finns väsentliga skillnader. 
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De traditionella professionerna kan inte återta sin gamla ensamposition. Ett 
skäl är att deras administrativa självständighet kringskurits av det 
administrativa system som byggts upp bestående av omfattande centrala 
regelsystem och administrativa över- och sidoordnade chefs- och stabspersoner. 
Det individualistiska arv som finns i professionerna, illustrerat av deras 
traditionella inkomstformer, kan ha svårt att samsas med verkligheten i stora 
förvaltningar. Vad som förloras är decentraliseringens styrka: mångfald av 
olika lösningar, lokalkunskap, direktkontakt med medborgarna, synligt 
individuellt ansvarstagande (jag förbigår här för enkelhetens skull det gamla 
systemets välkända svagheter och brister). Vad som var 1800-talets styrka, det 
stora utrymmet för professioners självständiga handlande, kan vara en av det 
moderna systemets svaga punkter. 

 
Freidson gör professionalismens framtid till en organisationsfråga: 

“I have avoided assuming that professionalism requires heroic self-
sacrifice: if that were the case we could not expect to find very much of it, 
and we certainly could not expect to find it in thousands of institutionally 
certified professionals. I brought the matter down to the concrete social 
arrangements which make it likely that ordinary or just a bit more than 
ordinary people will undertake a relatively long and demanding period of 
training in a professional pursuit and will not be discouraged from 
performing their work in the spirit that their profession promises.1067” 

 
Författaren har en viktig poäng. Ökad marknadsanpassning och 
decentralisering från 1980-talet har åtminstone minskat central detaljstyrning 
och skapat nya förutsättningar för statens förhållande till sina experter och till 
marknaden. Specialistkompetensen kan kräva nya organisatoriska ramar än 
den weberianska byråkratin. Kanske kommer staten alltmer att behöva 
förbättra sin systemöverblick och -samordning samt säkra kompetensen för att 
upphandla den expertis som behövs. Statens bästa roll i förhållande till 
experterna kanske inte är som arbetsgivare utan som uppdragsgivare och 
samordnare. 

De professionella yrkena upplevs nu snarast som ganska anonyma kuggar i 
den stora mängden av kvalificerade krafter som håller igång samhälls-
maskineriet. Även detta kan förklara en del av uttalandena i professions-
litteraturen om att de gamla professionernas prestige successivt försvagats vid 
mitten av 1900-talet. 

Hellberg menar att den traditionella professionalism fortfarande under 1960- 
och 70-talen som företeelse nådde sin höjdpunkt i och med välfärdsstatens 
framväxt och dominerande ställning. 1068. Men det var inte bara professionerna 
som gynnades utan många andra centrala statliga makthavare, politiker och 
byråkrater, professionella eller inte. Det är svårt att skilja ut professionernas 
stigande och sjunkande maktställning från det som drabbat även andra yrken. 
Professionerna lever inte längre i skyddade enklaver av statliga privilegier. Men 
Hellbergs synpunkt illustrerar ett analysproblem som möter när man diskuterar 

                                                 
1067 Freidson (1994) s. 215. 
1068 Hellberg (1997), ss. 26-28. 
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professionerna, nämligen att det är svårt att hålla isär vad som gäller just de 
professionella och inte även andra kvalificerade yrken. Framförallt har ämbets- 
och professionsrollerna historiskt blandats samman. 

Hellberg hävdar också att det professionella idealet konkurrerades ut och 
marknaden tog över från 1980-talet. Detta strider dock mot den starka ställning 
som professionella på sina håll haft på marknader. Det är framförallt inom 
byråkratin som de professionella sett sin autonomi minskad, inte på marknaden 
som tvärtom kan innebära nya möjligheter för professioner med rätt kunskap. 

För att fortsätta Brints och Torstendahls tidigare refererande tankegångar 
kan en fortsatt expansion av expertutbildade personer förväntas med ett 
ökande antal professioner och experter, i en ökande grad försedda med 
doktorsexamen och goda elektroniska och sociala färdigheter. ”Traditionellt”, 
enligt Hasselberg, ”sker professionsinträdet just i samband med 
disputationen”.1069 Doktorernas situation behöver analyseras med nya infalls-
vinklar. Kommer de att ha samma goda professionella självförtroende som 
officerare, professorer, lärare och jurister haft under stora delar av 1900-talet? 
Hur kommer de professionella att skapa sig handlingsutrymme? Kommer de 
nya professionella att smälta in i en hårdnande byråkratisk miljö eller har vi ett 
antal uppror att vänta, av samma slag som statstjänstemännens löneuppror 
efter 1965? Hur kommer samordningen att ske när de olika specialiteterna 
kolliderar och måste lösa gemensamma problem? 

En ganska säker gissning är att de nya professionella inte kommer att kunna 
särskiljas från andra tjänstemän på samma enkla sätt som för 50 eller 100 år 
sedan. Jag betvivlar att staten kommer att reflektera på återupplivandet av 
1800-talsprofessionernas speciella hybridformer mellan marknad och byråkrati, 
med tanke på dagens regler mot blandning av privat och offentlig ekonomi och 
farhågorna för korruption. 

                                                 
1069 Hasselberg (2009), s. 78. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Statistik om antalet statsanställda 

Det är svårt att mer i detalj få klarhet i antalet statligt anställda under 1800-talet. 
Statistiken mäter vanligen myndigheter, yrkesgrupper och stånd som innehåller 
flera olika yrken. Det tycks vara svårt att få fram tjänstemannastatistik 
uppdelad på yrken under 1800-talet. De tre offentliga s.k. staterna år 1805 och 
1825 visas nedan och ger en grov bild åtminstone av fördelningen mellan 
militärer och civila: 

 
Tabell. Statligt anställda 1805 och 1830 

Kategori  1805 C:a 1830 

Krigsstaten  38 024 43 446 

Kyrko- och skolstaten 11 674 12 411 

Civilstaten    9 029   9 271 

Summa  58 727 65 128 

Källa: För 1805: Tarschys (1978), s. 43, med hänvisning till Statistiska meddelande ser A band IV 
(Stockholm 1949), SCB. För åren kring 1830: af Forsell (1833), s. 277-78. 

 
Man ska inte ta siffrorna i tabellen på alltför stort allvar. De kan inte jämföras 
med dagens tjänstemannastatistik; bl.a. kan de olika staterna innehålla den 
ordinarie tjänstemannens biträden, kanske också hushållsmedlemmar. 

Den enda förhållandevis säkra och lättillgängliga statistiken från denna tid är 
de uppgifter som finns i offentliga utredningar om ordinarie tjänstemän i den 
svenska statliga centralförvaltningen , alltså en ganska begränsad del av den 
offentliga sysselsättningen. 

 
Tabell. Utvecklingen av antalet ordinarie tjänster i de centrala statliga 
myndigheterna 

 
        1823  1859  1868 1883 1903 

 

Expeditionerna i KM:s kansli 140   81   81   68   77 

De ursprungliga kollegierna  

inklusive statskontoret 389 243 241 157 187 

Kommunikationsverkens  

centrala förvaltning   19   40   76  89 172 

HD, justitiekansler och  

hovrätter  184 180 184 145 150 

Övriga  214 135 138 142 173 

Totalsumma  946 679 720 601 759 

Källa: RD prot. 1907, Bihang 2. s.,2 a., 3 b. Betänkande Reglering af statens ämbetsverk etc. 
Stockholm 1908. 
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Av tabellen kan även utläsas att antalet ordinarie tjänster i centralförvaltningen 
under perioden minskade kraftigt under första hälften av seklet. På 1860-talet 
hade tjänsterna ökat igen, men sedan följde en minskning på 1880-talet. Totalt 
sett minskade antalet ordinarie tjänster i centralförvaltningen under perioden 
1823-1903. 

Men antalet ordinarie i centralförvaltningen utgjorde bara en mindre del av 
personalen eftersom den lokala förvaltningen och de icke ordinarie tillkommer. 
Enligt ett utredningbetänkande1070 fanns följande antal extra ordinarie i den 
centrala förvaltningen: 

1823 : totalt 1065 ordinarie och extra ordinarie, varav 303 extra ordinarie, dvs. 
28 procent, 

1858: totalt 793 ordinarie och extra ordinarie, varav 294 extra ordinarie, dvs. 
37 procent, alltså en ökning av de extra ordinaries andel.  

Men utredningen konstaterade att det faktiska antalet extra ordinarie 
personer ”knappt kan antagas hafva utgjort tredjedelen”, vilket gav ett 100-tal 
personer vardera året, eftersom man kunde vara e.o. i mer än en myndighet. I 
själva verket är andelsökningen ett resultat av att antalet extra ordinarie 
förändrats obetydligt mellan de båda åren, medan en stor utrensning hade skett 
av ordinarie tjänster. Att det nu fanns färre antal ordinarie tjänster hade, enligt 
kommittén, hos 

”flertalet extra ordinarie alstrat ringare håg för tjänstgöring, 
vilket i förening med den omständighet att de som förvärvat 
akademiska studier numera i större antal ägna sig åt industriella 
yrken, föranleder att i ämbetsverken för närvarande icke är 
synnerlig tillgång på extra ordinarie arbetsbiträde. ” 

 
Observera dock att de extra ordinarie bara utgör en del av de icke ordinarie. 

Av de totalt 1481 tjänstemännen (inklusive betjänte, dvs vaktmästare) omkring 
sekelskiftet 1900 var 691 icke ordinarie, dvs. 47 procent1071. Om detta är 
representativt för hela 1800-talet är svårt att säga. I varje fall var en betydande 
del av tjänstemännen icke ordinarie under hela den period vi studerar. Andelen 
icke ordinarie kan ha varit minst lika stor i de olika regionala förvaltningar om 
vilka lättillgänglig statistik i stor utsträckning saknas. 

                                                 
1070 Underdånigt betänkande ang. förändrad organisation af Rikets styrelse- och förvalt-
ningsverk. Stockholm 1859, s. 37. 
1071 Tobisson (1973), s. 26. Hans siffror kommer från 1902 års lönekommittés statistiska ut-
redning i RD protokoll 1907, Bihang saml. 2, avd. 2, Bd 3:4. 
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Bilaga 2. Pension 

 
Ärendeutvecklingen 
Diagrammet i huvudtexten visar antalet pensionärer vid en viss tidpunkter, 
oavsett pensioneringstidpunkten. Nedan visas istället fattade beslut under 
tioårsperioder. Mönstret över tiden är i stora drag detsamma men med större 
variationer. 

 
Tabell. Statistik över antal individuella pensionsärenden (inklusive sjuk- och 
andra förtidspensioner) 1840-1950 

År Särskilda 
riksdagsbeslut om 
beneficier på 
indragningsstaten 

 
10-årsperioder1072 

Konseljens totala 
pensionsärenden1073 

 
 
 
10-årsperioder 

Andel 
beneficiebeslut i 
riksdagen i 
förhållande till 
konseljärenden 

1810-1819 2   
1820-1829 14   
1830-39 7   
1840-1849 17 6871074 2 procent 
1850-1859 94  (se 

kommentar)1075 
932 10    ” 

1860-1869 121 (se 
kommentar)1076 

895 14    ” 

1870-1879 188 847 22    ” 
1880-1889 173 1412 12    ” 
1890-1899 199 1661 12    ” 
1900-1909 354 2105 17    ” 
1910-1919 649 2578 25    ” 
1920-1929 746  
1930-1939 791 
1940-1949 447 

Källor: För riksdagens beslut se Sakregister till riksdagens protokoll. För konselj-ärendena se 
RA:s konseljdatabas (finns endast för perioden 1840-1920). Tabellen inkluderar pensioner även 
till personer under 65 år, dvs. sjukpensioner; jag har exkluderat efterlevandepensioner, liksom 

                                                 
1072 Riksdagens pensionsbeslut innehåller en mindre andel pensioner till personer utanför 
egentlig statsförvaltning, bl.a. s.k. hederspensioner.  
1073 Dvs. de ärenden som har sökordet ”pension” i ärendemeningen, vilket torde vara i stort 
sett samtliga pensionsärenden. 
1074 Observera att konseljdatabasen kan vara ofullständig 1840-45. Vidare ingår UD inte för 
något år. 
1075 Perioden är förlängd med ett år, 1850-1860, när det gäller riksdagsbesluten beroende på 
att riksdagen pågick 1859-1860. 
1076 Förkortad period, 1861-1869 som en konsekvens av förlängningen ovan. 
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alla fyllnadspensioner och pensionstillägg varför tabellen handlar om hela, nya pensioner. Även 
riksdagens egna pensioner till sin personal exkluderas. Däremot inkluderas riksdagsbeslut om 
pensionering finansierade av andra statliga pensionskassor, t.ex. tullmedel. Avgränsningarna är 
ibland svåra att göra utifrån Sakregistret varför siffrorna ovan är ungefärliga. 
Procentberäkningarna i högerkolumnen är enbart indikationer på relationen mellan 
koseljärenden och riksdagsärenden –de är inte helt jämförbara eftersom konseljärendena även 
innehåller bl.a. överklaganden från pensionskassorna och eventuellt också ärenden om 
pensionsfyllnad och pensionstillägg. Men för enkelhetens skull ser jag riksdagsbesluten som en 
form av överklagande av konseljens pensionsbeslut, åtminstone de som gällde 
indragningsstaten. Antalet beslut i pensionskassorna för de olika yrkesgrupperna framgår inte 
av tabellen. För 1840-45 kan konseljdaabasen vara ofullständig och UD ingår inte för något år i 
denna. Riksdagsbesluten räknas för perioden 1850-60, eftersom RD pågick 1859-60, och i 
konsekvens med det är följande period, för riksdagsbesluten, 1861-69. 
 
Till höger i tabellen ovan ser vi riksdagens undantagsbeslut (beneficier) som 
procent av det totala antalet konseljbeslut. Från 1840-talet pendlade 
”överklagningsandelen” mellan 10 och 22 procent fram till 1910, då 
beneficieandelen ökade kraftigt. 

 
Regelverket 
Sedan 1700-talet fanns pensionskassor för armé och flotta med privata avgifter 
och statlig delfinansiering. De militära pensionerna samordnades under 1800-
talet i viss mån med indragningsstaten: statsmedlen användes som 
fyllnadsbidrag för att förstärka de militära pensionskassornas pensionsbelopp 
för att nå samma nivåer som de civila. En civil pensionsinrättning beslöts av 
riksdagen redan 1798 med ett anslag på 10 000 riksdaler . Meningen var att 
tjänstemännen skulle bidra med egna medel. Formaliseringen av denna 
civilstatens pensionsinrättning gick långsamt och först 1826 utfärdade Kungl. 
Maj:t ett reglemente med obligatoriska avgifter för huvuddelen av den civila 
förvaltningens ordinarie tjänstemän. 

Pensionskassorna i staten var i stor utsträckning ett arbetsgivarintresse – 
personalen borde kunna skiljas från tjänsten vid hög ålder och bristande 
arbetsförhet, men här fanns också ett starkt tjänstemannaintresse vilket gjorde 
att finansieringen tidigt delades mellan staten och tjänstemannen. Men att 
kräva en tillräcklig egenfinansiering av den stora mängden civila 
tjänsteinnehavare som i allmänhet avlönades lågt var tydligen otänkbart fram 
till mitten av 1800-talet. Vissa grupper fick dock efter hand en sådan storlek och 
ekonomi att de under 1800-talet bildade egna pensionskassor, se tabellen 
nedan. Vidare hade vissa myndigheter tillgång till egna inkomstkällor i form av 
avgifter från allmänheten som kunde användas i pensioneringssyfte. 
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Tabell. Pensionskassor för statliga tjänstemän 
Arméns pensionskassa  1753 
Flottans pensionskassa  1783 
Civilstatens pensionskassa  1798, 1826 
Tullmedel, ämbetsmän och tjänstemän 1818, 1823 
Tullmedel, bevakningspersonal  1836 
Folkskollärarnas pensionsinrättning 1866 
Statens järnvägars pensionsinrättning 1872 
Postmedel   1878 
Telegrafverkets pensionsinrättning 1883 
Lotsstyrelsens personal   1892 

Källa: Kommittébetänkande angående Förändrat ordnande af det civila pensionsväsendet”. 
RD:s protokoll 1907, Bihang 2 saml., 2 afd., 3 band. 
 

Kassor för militärer etablerades före 1800 och tullpersonalen fick tidigt 
kassor. Även folkskolans lärare tidigt fick en egen pensionskassa beroende bl.a. 
på statens intresse av att icke arbetsföra lärare utan alltför stora svårigheter 
skulle kunna skiljas från tjänsten. Staten bidrog också via indragningsstaten 
med vissa bidrag till oförsörjda äldre folkskollärare. Kommunikationsverkens 
kassor kom igång först från 1870-talet. 

Statens pensionskassor krävde avgifter inte enbart för statstjänstemannens 
egen pension utan också för understöd till änkor och barn, som jag förbigår 
här1077. Alla kassorna förutsatte en stor del statlig finansiering och leddes av 
kassadirektioner vari både staten och delägarna (de som betalat avgifter) 
deltog, ett slags pensionsmyndigheter för respektive sektor. Pensionsbesluten 
utreddes och beslutades av respektive kassa , med möjlighet att överklaga till 
Kungl. Maj:t. Även andra yrkesgrupper hade speciella behov. Särskilt under 
1870- och 1880-talen fast-ställdes specialbestämmelser för ett 10-tal 
befattningsgrupper, alltifrån bevakningspersonal vid fångvården och 
kommissionslantmätare till lands- och häradshövdingar (se nedan). 

Vid denna tid hade en privat försäkringsmarknad och en mängd 
understödskassor börjat växa upp. 1850 bildades landets första livränte- och 
kapitalförsäkringsanstalt, i början endast för Stockholms stad men sedan för 
hela landet och 1886 fanns 14 sådana, varav en för civilstaten, som bildats 1867 
och 1880 övertagits av staten1078. Dessa anstalter hade till enda syfte att bedriva 
kollektivt sparande; om någon dog före livränteåldern, t.ex. 55 år, behöll 
anstalten den eventuella avkastningen och kapitalet återgick till arvingarna. 

1855 etablerades det första svenska försäkringsaktiebolaget, Scandia. Bolaget 
erbjöd även livförsäkringar. Under 1887 bildades de första ömsesidiga 
livförsäkringsbolagen, Balder och Allmänna Lifförsäkringsbolaget. Antalet 
kapitalförsäkringar för dödsfall utvecklades från 2 000 år 1860 till 13 000 år 1880 
och 178 000 år 19001079. 

                                                 
1077 Se Lindstedt (1926). Detta är den enda bok om den statliga tjänstepensioneringens histo-
ria som finns, enligt Asker (2007). 
1078 Fant (1886). 
1079 Försäkringsinspektionen (1954). 
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1849 fanns 51 pensionskassor kopplade till ett företag eller en arbetsgivare, 
ett antal som successivt växte till 179 under åren 1895-991080. Den vanligaste 
pensionsformen, där pension förekom, var s.k. trotjänarpensioner som 
betalades direkt ur löpande budget1081. Staten var som pionjär och länge den 
största arbetsgivaren i landet i stort sett ensam arbetsgivare om att garantera 
pension för en stor del av sina anställda. 

Ytterligare en bidragsform bör nämnas, nämligen den stora mängd 
understödsfonder som växte fram under 1800-talet. 1885-90 registrerades 5 000 
stiftelser, fonder o.dyl. för hjälpsökande1082. 

Pensionskassorna representerar ett marknadstänkande genom 
delfinansieringen. Tillsammans med civilstatens pensionsinrättning, och 
allmänna indragningsstaten skapades dock ett svår-överskådligt finansierings- 
och regelsystem. 

 
Civilstatens pensionskassa och indragningsstaten 
Den avgiftsfinansierade pensionskassan för civila statstjänstemän, som växte 
fram 1798-1826, byggde på dåliga förutsättningar. I den officiella historiken 
över kassans verksamhet1083 uppges att ursprunget till problem fanns redan vid 
tillkomsten. Indragningsstaten fanns nämligen redan på plats efter 
riksdagsbeslut 1809-12 och finansierade med statliga medel pensionering med 
fulla lönen. Kommittén som 1823 lade fram förslaget om pensionskassa trodde 
att indragningsstaten, som ju beslutats av riksdagen 1809-12, var ett 
provisorium och förutsatte att denna pensionering skulle upphöra när 
pensionskassan kom i drift. I stället, sänkte riksdagen 1823 kraven på 
pensionering från indragningsstaten från 70 till 65 år vid styrkt sjuklighet, 
enligt historikens författare, ”utan att på något sätt angiva, att denna åtgärd var 
avsedd att vara av provisorisk natur”. I praktiken permanentades 
indragningsstaten som pensioneringsmöjlighet ända fram till 1907 års 
tjänstepensionslag och därefter. Därmed var pensionskassans öde beseglat. 
Pensionskassan gav endast halva lönen vid pensionering från 60 år (vilket 
sedan sänktes till 55 år) – ingen valde frivilligt pensionering vid 60 år med 
halva lönen om man fem år senare kunde få hela lönen från indragningsstaten. 

Civilstatens pensionsinrättning visades 1886 ha en kapitalbrist på nära 7, 225 
miljoner kronor1084, och detta trots att den inte belastats med sin huvuduppgift, 
tjänstemanna-pensioneringen, eftersom den till största delen sköttes via 
indragningsstaten. Den stora kapitalbristen kom som en stor överraskning. 
Riksdagen hade uppenbarligen, trots sin roll i praktiken som högsta 
tjänstepensionsmyndighet, inte haft grepp om utvecklingen. Skälet till 
kapitalbristen angavs vara att inrättningens tjänstemannafond redan från 
början i hög grad anlitats för Civilstatens änke- och pupillkassa1085 och att ”dels 

                                                 
1080 Harrysson (2000) s. 43. 
1081 Ibid. s. 141. 
1082 Sollinger (1985) s. 22. 
1083 Lindstedt (1926), se bl.a. s. 1. 
1084 Betänkande angående ordnande af pensionsväsendet för statens civile tjensteinnehafvare 
samt för deras enkor och barn” (Stockholm 1894), s. IX. 
1085 enligt prop. 18:1907 , regeringens protokoll, s.129. 



 

271 
 

nya ämbetsverk och dels hela nya klasser af tjänstemän vunnit delaktighet” 
utan att man i flertalet fall gjort tillskott till inrättningen. För att täcka bristen 
skulle pensionsavgifterna ha behövt mer än fördubblas1086. 

Systemet måste reformeras. Riksdagen hade redan 1871 anhållit hos Kungl. 
Maj:t om upphörande av pensioneringen av civila tjänstemän från 
indragningsstaten och att civilstatens pensionsinrättning skulle överta denna 
pensionering, i enlighet med vad som var tänkt från början1087. 1879 och 1885 
anhöll riksdagen om att SCB skulle offentliggöra en fullständig statistik om 
avlöning och pensionering för den offentliga förvaltningen1088. 

Trots problemen med Civilstatens pensionsinrättning ansågs, i denna 
marknadsorienterade tid, att principen med delvis egenfinansierade 
pensionssystem var en livskraftig idé. Riksdagen avslog därför en proposition 
om statligt finansierad tjänstepensionering under 1890-talet och krävde att ett 
nytt förslag skulle läggas fram som innehöll avgiftsfinansiering. Riksdagen 
måste då ha bedömt att lönenivån var tillräcklig för att bära en 
avgiftsfinansiering. 

 
Från särbestämmelser till en samlad lag 
 
Inrättandet av särskilda kassor för olika grupper var ett sätt att underlätta 

pensionering i situationer där det också kunde skapas en finansiering. Men 
även inom ramen för indragningsstaten fanns behov av särskilda anpassningar 
för olika grupper med särskilda behov, varav flertalet hör till professionerna (se 
tabellen nedan). 

 
Tabell. Exempel på specialbestämmelser för yrkesgrupper 

Ministerstaten (UD)    1845 
Civila lärare vid militära högskolor  1856/58 
Lärare vid allmänna läroverk   1858 
Universitetsprofessorer   1873, 1876, 1886 
Storskiftes- och avvittringslantmätare  1875 
Lantbruksingenjörer    1876 
Häradshövdingar    1878 
1:e lantmätare    1878 
Bevakningspersonal vid fångvården  1882 
Distriktschefer i väg- och vattenbyggnadsdistrikten 1882 
Landshövdingar    1884 
Provinsialläkare    1884 
Kommissionslantmätare (normalt ingen lön på stat) 1885 
Skogsstaten     1889 
Länsveterinärer    1901 

Källa: Kommittébetänkande angående ”Förändrat ordnande af det civila pensionsväsendet”, 
Stockholm 1902. RD:s protokoll 1907, Bihang 2 saml., 2 afd., 3 band, ss. 213-224. 

                                                 
1086 Lindstedt (1926) s. 52. 
1087 Propositionen 1907:18 med förslag till lag angående civila tjänsteinnehafvares rätt till 
pension. 
1088 Riksdagens protokoll: Sakregister, Indragningsstaten 1879 och 1885. 
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Särbestämmelserna handlar ofta om lägre pensionsålder än för huvuddelen av 
statstjänste-männen, dock ej vad gäller häradshövdingarna. Det blev så 
småningom ett omfattande regelsystem som först 1907 kunde sammanföras till 
en samlad pensionslag för den civila statliga sektorn, med pensionsålder för 
män vid normalt 67 år, för kvinnor vid 60 år. Därmed hade en helhetslösning, 
delvis byggd på egenfinansiering, skapats. Den militära sektorn hade 
fortfarande en egen lösning. Statskontorets utredningar och yttranden 
utvidgades – alla pensionsfrågor som gällde pensionslagen skulle nu bedömas 
av Statskontoret, till skillnad från tidigare alltså även pensionering i post- och 
tullverken1089. Ett decennium senare (prop. 1918) inrättades Statskontorets 
pensionsbyrå med personal från övriga myndigheter; pensionsärendena hade 
tidigare handlagts vid det verk där den blivande pensionären arbetat. Härmed 
togs ytterligare ett steg i centraliseringen av pensionsärenden på 
myndighetsnivå. 

Men det fanns symptom på att 1907 års lösning, trots det ständiga 
reformarbetet, inte var tillräcklig, eftersom den inskränktes till innehav av 
ordinarie tjänster. Nya stora grupper, kvinnor, arbetare, extra ordinarie, hade 
redan vid sekelskiftet alltmer började kräva pensionsrätt. Helt nya principer 
krävdes för en ny systemuppbyggnad, principer som bättre passade det nya 
samhällsklimat som växte fram. 

 
Undantagspensioner (beneficier) 
 
Ålders- respektive sjukpensioner 
Riksdagens sakregister, indragningsstaten eller konseljbesluten möjliggör inte 
att man direkt kan särskilja ålderspensioner från förtids- och sjukpensioner, 
eftersom pensionärernas ålder ofta inte nämns i rubrikerna utan ofta kräver att 
man läser ärendet närmare. Antalet pensioner i mina diagram och tabeller har 
därför inkluderat såväl sjuk- som ålderspensioner. Jag har foluserat på 
ålderspensioner – sjukpensioneringen är ett omfattande ämne som jag i övrigt 
inte gått in på, men det kan finnas ett behov av att skilja ålders- och 
sjukpensioner från varandra i analysen. Jag presenterar därför i nedanstående 
tabell en begränsad undersökning om de sökandes ålder som i stort sett visar 
hur antalet ålderspensioner förhåller sig till totalantalet pensioner för vissa år 
mellan 1850 och 1950.  

                                                 
1089 Statskontorets remissvar, RD prot. 1907. Bihang, 2 saml., 2 afd., 3 band. S. 39. 
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Tabell. Antal särskilda riksdagsbeslut om individuella ålderspensioner 
(beneficier), dvs. till personer omkring 65 år och däröver, utifrån ett urval av (i 
huvudsak) ett år per decennium 

 
År Manl. 

tj.-
män 

Kv. 
tj.- 
män 

Manl. 
arbe-
tare  

Kv. 
arbe-
tare 

S:a Källor: Bihang och be-
tänkanden i riksdags-
trycket för resp. år 

1850/511090 9    9 Bih. 4, bet. 90, 155 
1859/60 13    13 Bih. 4, bet. 152 
1870 5    5 Bih. 4, bet. 29 
1880 6 1   6 Bih. 4, bet. 13 
1890 5    5 Bih. 4, bet. 8, 10 
1900 10  1   11 Bih. 4, bet. 10, 13 
1910 7 4 9 1 21 Bih. 6, bet. 20 
1925 25 2 25 9 61 Bih. 8, bet. 28, 83, 33, 34 
1940 14  15 4 33 Bih. 8, bet. 8, 21, 118 
1946 3 3 1 1 8 Bih. 8, bet. 30, 36, 37, 38 
Källa: Bearbetning av Sakregistret för riksdagens protokoll för vissa år. Observera att 
riksdagarna 1850/50 och 1859/60 omfattade två år varför deras ärendeantal halverats i tabellen. 

 
Beneficiebesluten om ålderspensioner i riksdagen var få under 1800-talets första 
hälft och ökade först vid riksdagen 1850/51 varför tabellen börjar där. Mellan 
1859/60 och 1890 var utvecklingen enligt detta stickprov ganska statisk för att 
sedan öka kraftigt 1900-1940. Resultatet överensstämmer i stora drag med de 
allmänna trender som visats tidigare; även en statistik som strikt avgränsats till 
ålderspensioneringen visar att det fr.o.m. 1910 är de nya grupperna, kvinnorna 
och arbetarna, som står för större delen av ökningen av beneficie-besluten. Med 
hjälp av denna tabell och uppgifterna i riksdagens sakregister försöker jag 
nedan uppskatta andelen ålderspensionering av det totala antalet 
pensioneringsbeslut i Riksdagen. 

                                                 
1090 Observera att riksdagsbesluten 1850/51 och 1859/60 vardera omfattade två års beslut. 
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Tabell. Jämförelse mellan totala antalet beneficier och antalet ålderspensioner 
(av beneficierna) vissa år 

Riksdag Samtliga 
beneficier 

Antalet 
ålderspensionärer 
enligt tid. tabell
 
  

Andelen 
ålderspensioner  

av samtliga 
beneficier, i procent  

1850/51 12 9 75 
1859/60 24 13 54 
1870   9 5 56 
1880 15 6 40 
1890 11 5 45 
1900 15 11 73 
1910 63 21 33 
1925 82 61 74 
1940 47 33 70 
1946 25 8 21 
 303 172 57 

Källa: Riksdagens sakregister för respektive år. 
Kommentar: Jag har exkluderat pensioner till riksdagens egen personal, efterlevandepensioner 
samt fyllnads- och tilläggspensioner och liknande beslut. 

 
Andelen ålderspensioner av samtliga undantagspensioner varierar ganska 

kraftigt mellan de valda åren, men andelen ålderspensioner över hela perioden 
är i genomsnitt drygt hälften av samtliga beneficier. 

 
Exempel på ärenden mellan 1823 och 1910 
 
Det finns i riksdagshandlingarna inga tydliga kriterier på när undantag från 

regelverket om pensioner från indragningsstaten skulle beviljas. Det handlar 
om en utveckling genom praxis, varvid kriterierna verkar ha blivit alltmer 
generösa med tiden. 

 
- Riksdagen 1823 
 
Först fr.o.m. 1823 års Riksdag fattade varje Riksdag flera än enstaka 

undantagspensioner till ämbets- och tjänstemän. Under denna Riksdag 
tilldelades två av den nya regimens mest framträdande män, Järta och 
Mannerheim, pension, såväl som belöning för deras insatser i skapandet av den 
nya konstitutionen som för deras tid som ämbetsmän. Bland andra ämbetsmän 
som fick pension finns justitierådet Blom, som bl.a. deltagit i det nya 
lagstiftningsarbetet. Blom hade 40 år tjänstetid och kunde enligt 1979 års regler 
visserligen få pension, men vid 61 års ålder var han inte formellt berättigad till 
hela lönen, 2000 rdr, vilket var vad Kungl. Maj:t föreslog. I riksdagsdebatten, 
som delvis refererats i huvudtexcten ovan, invändes mot regeringens förslag att 
en pension till Blom var orättvist hög med tanke på militärernas låga 
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pensioner1091. Vidare anfördes att Blom dessutom tidigare varit i Stockholms 
stads tjänst och hade tjänat som justitieråd bara i 14 år. En annan talare invände 
dock att han haft andra statliga tjänster innan han blev justitieråd. En talare 
(Morath) menade att alternativet till pensionering var att tjänstemännen 
nödgades tjäna kvar och förlita sig på andras granskning av handlingar – Blom 
hade börjat tappa synen. 

Både adeln, borgarna och prästerna biföll propositionen, men bönderna var 
emot, liksom så många gånger i liknande frågor under hela 1800-talet. 
Bondeledamoten Anders Danielsson yttrade: ” Wi hafwa bestämda 
pensionslagar; må de följas, eller ock alldeles upphäfvas”1092. Under hela 1800-
talet fortsatte större eller mindre delar av bonderepresentanterna detta 
motstånd mot statstjänstemannens pensioner. Eftersom de, före 
representationsreformen 1865, ofta var det enda ståndet mot de övriga tre, 
spelade det egentligen ingen roll hur de röstade. I det här fallet utbröt 
diskussion i bondeståndet om just detta. Propositionen avslogs, men talmannen 
menade att ett avslag var ohövligt och inte tjänade något till. Denna förebråelse 
om ohövlighet ville en annan talare inte acceptera – ohövlighet eller inte 
spelade ingen roll, menade talaren, utan det viktiga var att ståndet sa sin 
mening; talmannen borde påminna sig att bondeståndet ”icke är att anse för 
dagswerkekarlar, som kunna befallas, utan ett fritt riksstånd…”. 

 
 - Riksdagen 1828-30 
 
Landskamreraren Wahlström var 68 år varav 43 år i Kronans tjänst. Kungl. 

Maj:t hade avslagit pension. Han hade tjänat som landskamrer i den 
provisoriska länsstyrelsen på Öland 1819-23. Även Statsutskottet1093 avslog 
pension eftersom hans tidigare tjänst som kronofogde inte ansågs berättiga till 
pension liksom inte heller lönen utom stat på Öland. I adelsståndet påpekades 
att han skadat sig i kronofogdetjänsten, men inte skaffat sig läkarintyg eftersom 
han fick förordnandet som landskamrer. Nu hade läkaren dött och kunde inte 
intyga något om vad som hände för 8-10 år sedan. I prästeståndet berättades att 
Wahlströms vikarie skött uppbördsmedlen så illa att Wahlström förlorat all sin 
egendom. Även representanter i bondeståndet talade för Wahlström. Han hade 
varit driftig och rättskaffens. Järta hade fått sin pension, yttrade en talare, men 
Wahlström syntes vara mer berättigad. Han hade förvärvat sig Ölands allmoges 
välvilja. Men bondeståndet var splittrat i denna fråga. Bönderna röstade mot 
pension, men de tre andra stånden för. 

 
- Riksdagen 1850-51 
 
Tre professorer fick sina pensioner tillstyrkta av utskottet, samtliga utanför 

universiteten, som hade egna pensioneringssystem1094. Två av de tre arbetade 
vid akademier, den tredje vid Chalmers slöjdskola, sedermera Chalmers 

                                                 
1091  RSt prot. 1823, Ad. 8:1, s.11 
1092  RSt prot. 1823, Bd 5, s. 200. 
1093  RSt prot. 1828; SU Bih. 4:1, bet. nr 152, s. 390; Prot. Ad 26, s. 202, Pr 6,3, Bd 3, s. 451 
1094 RSt prot. 1850-51 Bih. 4 bet. 90. 
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högskola. För en av professorerna, 84 år, anfördes av utskottet ”den betydande 
fördel, som genom hans afgång, blefve Akademien tillskyndad”, alltså ett 
exempel på effektiviseringsargument. 

 
Vidare tillstyrktes pension åt landskanslisten Isberg, 70 år. Utskottet 

argumenterade att alla regler utom en var uppfylld, nämligen kravet på 30 års 
oavbruten tjänst, samt att det inte var lämpligt att tjänstemän kvarstod i sina 
befattningar ”äfven sedan minskade själs- och kroppskrafter ej vidare medgifva 
tjänstegöromålens behöriga förrättande”. 

 
- Riksdagen 1853-54 
 
Kommissarie Åberg1095 var 74 år hade 47 års tjänst bakom sig. Han hade ”en 

särdeles både betydlig och besvärlig uppbörd”, men regementskommissarierna 
hade inte pensionsrätt, eftersom de såsom civilmilitärer varken tillhörde 
Arméns pensionskassa eller civilstaten. Han hade tidigare arbetat vid 
Passevolanskommissariatet, som drogs in 1830, varvid han miste sin 
pensionsrätt, som den övriga personalen i allmänhet hade fått. Han ville behålla 
sin lön och arvode på 100 rdr för vården av regementets tross. Statsutskottet 
tillstyrkte 400 rdr och inget av stånden hade några invändningar mot detta. 

 
- Riksdagen 1856-58 
 

Frågan om ytterligare pension av allmänna medel till tullinspektoren Tham1096 
väcktes i en motion. Han hade varit i statstjänst sedan 1830 och fått svår gikt av 
”den för helsan ansträng-ande tjänstgöringen” vid visitationer på fartyg. Han 
hade redan fått 166 rdr 32 sk från tull-medel. Statsutskottet avslog ytterligare 
pension eftersom han redan fått pension. 

De tre till statspensioner normalt välvilliga stånden biföll motionen, men inte 
bondeståndet. Skälet för adelns ställningstagande var att Tham hade fått sin 
sjukdom i tjänsten, varför ”det syntes billigt, att staten sträckte honom en 
hjälpsam hand.” En talare berättade om de många strandningarna som var 
vanliga inom distriktet. En ledamot i statutskottet, Lagerbielke, motiverade 
avslaget med att Tham kunde ha fått mer av Tullverket och eftersom denne 
tjänsteman med förbigående av Tullverket inte gått den rätta vägen med sin 
pensionsansökan, så kunde utskottet inte bifalla mer pension. 

 
Biskopen Annerstedt uttalade i prästeståndet: ”Det är ingalunda 

förunderligt, att medlidsam-hetskänslan inom detta stånd vinner mycket gehör, 
och det är obehagligt att motsätta sig bifall till förslag af ömmare beskaffenhet.” 
Han befarade dock att bifall skulle leda till bifall till alla pensioner som var lika 
bevekande. Han betvivlade dessutom att Tham ådragit sig sjukdomen i tjänsten 
eftersom han då skulle fått högre pension av tullmedlen. I borgarståndet 

                                                 
1095 RSt prot. 1853-54, SU Bih. 4.1 bet. 74, s. 12, Prot. Ad 6, s. 342, Pr 4, s. 143, Br 2, s. 676, Bd 4, 
s. 226 
1096 RSt prot.  1856-57, SU Bih. 4.1 bet. 167 och 201, Prot. Ad 10, s. 178, 11, s.6, Pr 8, s. 285, Br 6, 
s. 632, 7, s. 8, Bd 8, s. 412, 9, s. 9. 
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yttrade en talare: ”Hvad kan han väl mer begära för 6 års tjänstgöring och 20 
års overksamhet?” (Tham hade tjänstgjort 1830-36, och sedan fått sin pension 
från tullen 1851). Ledamoten Henschen fruktade ”att man vid hithörande 
frågors bedömande icke har följt eller kan följa någon fix och generel princip. 
Man bör ge litet åt alla, istället för mycket åt några få”. 

 
Thams pension från Tullverket höjdes under riksdagsbehandlingen till 250 

rdr r:mt1097. Sedan beslöt riksdagen att av allmänna indragningsstaten bevilja 
honom ytterligare 400 rdr. 

 
- Riksdagen 1859-60 
 
Antalet regelrätta pensionärer börjar nu öka på grund av förbättrade villkor; 

Kungl. Maj:t hade i statsverkspropositionen, som refereras i 
utskottsbetänkandet1098 anfört 

”att hufvudsakligen samma skäl, som ådagalagt vigten och 
angelägenheten af en tillräcklig och fast aflöning för Statens 
embets- och tjänstemän, äfven talade för deras betryggande mot 
ekonomiskt betryck på ålderdomen. ” 

 
Undantagsvis tar jag här upp ett ärende om en efterlevandepension; skälet är 
att utskottets bedömning inte gällde änkans utan hennes mans förtjänster, 
nämligen generaltulldirektören Gyllenhaal. Kungl. Maj:t hade föreslagit 
pension, men utskottet ansåg att Gyllenhaal visserligen tjänat staten mer än 50 
år, men att ”deraf icke kan slutas, att Friherre Gyllenhall genom det sätt, hvarpå 
dessa i allmänhet med betydliga löneinkomster förenade embeten blifvit 
utöfade, förväfvat sig anspråk på någon särskild erkänsla från det allmännas 
sida,” varför utskottet (och riksdagen) avslog Kungl. Maj:ts hemställan. 
Bakgrunden till detta har skildrats av Tjerneld1099. Gyllenhaal hade, som ett 
redskap för både Carl Johan och Oscar I fått dåligt rykte hos oppositionen. Som 
chef för tullen hade hans förvaltnings- och befordrings-system kritiserats i 
prästeståndet vid 1853/54 års riksdag och han tvingades lämna sin post när 
Gripenstedt blev finansminister. 
 

- Riksdagen 1870 
 

F.d. Exekutionsbetjänten N Råström1100 hade beviljats pension från Civilstatens 
Pensions-inrättning, men av statsrådsprotokollet1101 framgår att Rådström 
endast av okunnighet gått miste om pensionsrätt från allmänna 
indragningsstaten. I andra kammaren yttrade herr Lyttkens: ”Mig tyckes dessa 
frågor bra mycket gränsa till fattigvårdsfrågor.” Men riksdagen beviljade i alla 

                                                 
1097 Riksdagen 1856-7, Bih. 4, SU: 201 
1098 RSt prot. 1859-60, SU:s bet. 152   
1099 RSt prot, Pr 1853/54, VI 387-397 . Tjerneld (1983) ss. 84-85, som förutom till riksdagstryck-
et även hänvisar till ”gängse biografiska uppslagsverk”. 
1100 RD prot. 1870, SU Bih. 4.1 bet. 29, s. 8, 31, s. 12; FK II: 290, 338, 369; AK II: 537, 597, 660. 
1101 RD prot. 1870. Bil. N:o 5b, pag. 430-. 
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fall 220 rdr. I övrigt tillstyrktes pension bl.a. till en 74-årig underjägare som led 
av ”nästan fullkomlig blindhet”. 

 
I samma utskottsbetänkande som ovan1102 behandlades även 

pensionsansökan från ärkebiskopen Reuterdahl, som redan beskrivits ovan, i 
huvudtexten. 

 
Från 1878, med början i hovrätterna, införs successivt obligatorisk avgång 

med pension vid pensionsålderns inträde. För vissa yrkesgrupper, särskilt 
professionerna, dröjer den obligatoriska pensioneringen ytterligare några 
decennier. 

 
 

 - Riksdagen 1880 
 

Statsutskottet tillstyrkte pensioner till 13 regementsskrivare, civilmilitärer 
sysselsatta med regementenas inkomster från indelningsverket, som drogs in 
1876 efter 1873 års principbeslut i riksdagen om indelningsverkets 
upphörande.1103 Vidare tillstyrktes pension till en e.o. notarie vid konsistorium i 
Västerås, eftersom han hade försvagad hälsa, hörsel m.m., saknade enskild 
förmögenhet och notarieinkomsterna inte räckte till för att avlöna en vikarie; 
samt till föreståndarinnan J Berglind, som ”sannolikt snart skulle nödgas att i 
följd av ålder och aftagande krafter lämna sitt kall”; hon hade grundat och som 
husmoder drivit dövstumskolan Tysta skolan och hade visserligen inte statlig 
pensionsrätt men ansågs väl förtjänt av en statlig pension. 

Kommissionslantmätarnas pensioneringssituation diskuterades i utskottet. 
Problemet med dessa var att antalet var obegränsat och anpassat till behoven i 
länen. Utskottet föreslog därför att kommissionslantmätarna skulle få tillgång 
till ett begränsat antal pensioner, 48 á 1 600 kronor. Här belyses ett av 
riksdagens beslutsproblem i dessa frågor: de ordinarie lönestaterna bestämdes 
ju av riksdagen; om man däremot beviljade pensioner till en kategori över vars 
mängd riksdagen inte hade någon kontroll, dvs. sådana som inte hade 
ordinarie tjänst, så kunde det ju från riksdagens horisont innebära pensionsrätt 
till hur många som helst. Problemet skulle komma att återkomma med 
flerdubbel styrka när arbetarnas pensionsrätt aktualiserades under 1800-talet. 

 
- Riksdagen 1895 
 
Arbetare vid Ottenby stuteri drabbades av ett riksdagsbeslut om 

nedläggning. 1104En del av personalen, en tjänstemän och några arbetare, hade, 
enligt en motion, därmed kommit i nöd och elände. Enligt motionären vore det 

”hårdt och för staten ovärdigt att så behandla en sin tjensteman 
och gamla trotjenare, då dessa senare, som ända från öfver 50 år 

                                                 
1102 RD 1870 prot., FK II:290, AK II: 537. Bihang 4.1., bet. 29, s. 11. 
1103 RD prot. 1880 Bih. 4.1 SU:s bet. 13, 51. 
1104 RD prot. 1895 Bih. 4.1 SU:s bet. 10, s. 21. 
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varit i dess tjenst anställda och nu till helsa och krafter brutna samt 
tillika medellösa, utan sin förskyllan blifvit lemnade på bar backe,” 

 
 alternativet var fattigvård. Motionären hänvisade till att riksdagen 1894 

beviljat pensioner till personal vid järnvägsbyggnadsstyrelsens indragning – 
redan då hade alltså en utvidgning av pensionsrätten till arbetare börjat 
tillämpas. Utskottet upprepade riksdagens ibland framförda åsikt att understöd 
inte borde beviljas på grund av enskilda motionärers förslag, men i detta fallet 
gick motionen igenom. Genom dessa bifall tycks en rätt till behovsprövad 
pension för arbetare ha grundlagts. 

 
- Riksdagen 1900 
 

Portvakten i utrikesministerhotellet, A Andersson, 74 år, önskade pension efter 
37 år som portvakt1105. Problemet var att han inte haft ordinarie tjänst utan fått 
sin lön delvis från inne-havarna av utrikesministerämbetet, i övrigt från staten. 
Men eftersom han haft tillsyn över statlig egendom ”under en synnerligen lång 
tid” och att det ”i viss mån kommit det allmänna tillgodo”, som utskottet 
uttryckte det, tillstyrktes pension. 

 
Lärare i övningsämnen var ofta återkommande undantagspensionärer – det 

dröjde innan de fick samma villkor som övriga läroverkslärare. Fem lärare i 
läroverkets övningsämnen, 1 tecknings- och 4 musiklärare, fick pensioner 
tillstyrkta av utskottet vid denna Riksdag, med vardera 28, 31, 42, 33 och 46 års 
tjänst, alla över 70 år, den äldsta 77 år1106. 

 
1907 beslutas en samlad civil pensionslag för alla statstjänstemän. 
 

 
 - Riksdagen 1910 
 
Det nya 1910 är att antalet ärenden med arbetare och kvinnor tilltar. 

Köksföreståndarinnan vid garnisonssjukhuset vid Karlsborgs fästning Anna 
Hermansson , 76 år hade bara 14 års tjänst RD prot. 1910, Bih. 6.1 BU:s bet. 20, s. 
105; FK II: 27, s. 10; IV: 41, s. 45.. ”Kroniskt lidande i högra ljumsktrakten” är det 
medicinska utlåtandet, en åkomma ådragen i tjänsten. Och eftersom hon var 
oförmögen att med sitt eget arbete bidra till sin försörjning tillstyrktes pension. 

Vidare ansökte skrivbiträdet Ann Charlotta Janson, 66 år, om pension1107. 
Hon hade med uppehåll under tre år för sjukdom varit i tjänst sedan 1864, alltså 
43 års tjänst, och finansierats av dels av expensmedel, dels av ämbets- och 
tjänstemän vid Nedre justitierevisionen (idag HD:s kansli), en tjänstgöring som 
enligt Statskontoret dock kunde betraktas ”såsom indirekt bekostad av 
statsmedel”, eftersom renskrivningen betalats av tjänstemännens 
renskrivnings-pengar. Utskottet tillstyrkte pension. Ytterligare två kvinnliga 

                                                 
1105 RD prot. 1900, Bihang 4.1, bet. 10, sid. 39. 
1106 RD prot. 1900. Bihang 4.1, bet. 10, sid. 70-77. 
1107 RD prot. 1910, Bih. 6, bet. 20 
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skrivbiträden, 68 år och 43 års tjänst, respektive 69 år och 29 års tjänst, sökte och 
fick pensioner tillstyrkta av utskottet. I inget av dessa fall framfördes fysiska 
svagheter som motiv. 

10 arbetare sökte pension, varav en kvinna. Sju av dem kom från 
försvarsmakten, de övriga från Ultuna. Den äldsta var 81 år och fem var 70 år 
eller äldre. Genomsnittlig tjänstetid var cirka 36 år, längst 54 år och kortast 22 
år. I flertalet fall beskrivs nedsatt arbetsförmåga eller medellöshet eller 
bådadera. En motionär framhöll att riksdagen hittills i många fall på grund av 
begäran, antingen af Kungl. Maj:t eller enskild motionär, beviljat pension åt 
arbetare, som inte enligt något pensionsreglemente varit berättigad till sådan.  

Om den kvinnliga arbetaren, en daglönare vid flottan, konstaterades att ett 
kungligt beslut den 7 juli 1905 hade förklarat att kungörelsen 2 dec 1904 om 
pensioner för daglönare i flottan inte gällde kvinnor. Men direktionen över 
flottans pensionskassa hade uttalat sig att detta ”syntes direktionen icke vara 
med rättvisa och billighet förenligt”, med instämmande av såväl 
Marinförvaltningen, Statskontoret som utskottet. Det senare tillstyrkte 250 
kronor (mot-svarande manliga daglönare fick 300 kronor). Om de tre snickarna 
från Ultuna konstaterade Statskontoret att kontanta pensioner åt statliga 
jordbruksarbetare bara förekommit vid Ottenby stuteri, omnämnt ovan. 
Statskontoret menade att snickarna istället borde få bostad på Ultuna egendom 
samt vissa naturaförmåner; jag antar att avsikten var att under den pågående 
inflationen göra deras pension värdesäker. Utskottet tillstyrkte. 

Två förmän sökte pension, den ena vid SJ, Allan Larsson, 76 år. Han 
avskedades 1908 efter 50 års tjänstgöring. Här påpekade utskottet: Det framgår 
att Larsson 1864-68 var uppförd på (SJ:s) ordinarie stat, vilket upphörde vid 
banavdelningens omorganisation. ”För Larsson spelade det på den tiden ingen 
roll huruvida han var ordinarie eller extra. Någon pensionsinrättning existerade 
icke och han ansåg hufvudsaken vara, att han fick samma lön och hade samma 
arbete”, står det i en motion. Motionären konstaterade också att han skulle haft 
rätt att komma på indragningsstat när tjänsten drogs in, men ingen hade 
påpekat det för honom; när pensionsinrättningen inrättades 1872, fick han inte 
inträde eftersom han inte var ordinarie. SJ hävdade däremot att Larsson 
bibehållits i tjänst till så hög ålder ”hvarigenom hans tjänstetid skenbart 
förlängts” vilket varit ett sätt att försörja honom på grund av hans goda vitsord. 
Hans ordinarie tjänst vid SJ 1861-68 betydde, enligt SJ, inte mer än att han när 
som helst kunde skiljas från sin tjänst, eftersom han inte fått konstitutorial men 
man ansåg det ändå ”med billighet överensstämmande” att han skulle få något 
understöd när han inte längre kunde försörja sig själv.1108 

Den andre förmannen, geodetförman Hedén, 69 år och 36 års tjänst, fick 
slaganfall 1909. Geodeternas pension brukar enligt utskottsutlåtandet i varje 
särskilt fall bestämmas av riksdagen efter Kungl. Maj:ts proposition. Tidigare 
pensionerade geodeter hade fått mellan 80 och 93 procent av lönen. I detta fall 
tillstyrkte utskottet 2/3 av lönen, i enlighet med principerna i 1907 års lag. 

                                                 
1108 Min tolkning är denna: Det handlar om SJ:s egna anställningsformer. Den ordinarie tjäns-
ten saknade fullmakt och kan ha hängt samman med ett ordinarie anslag som tjänsten finan-
sierades från. Myndigheter kunde normalt utdela både fullmakter och konstitutorial, den 
senare en svagare form av fullmaktsanställning. 
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En t.f. brottmålsdomare, 64 år, blev 1872 e.o. notarie vid Svea Hovrätt och 
hade inte haft någon ordinarie tjänst. Nu hade han drabbats av hjärnblödning 
och hade svårt att tala och gå. Han hade inte fört anteckningar över sina 
inkomster och utgifter som brottmålsdomare, men inkomsterna tycks ha växlat 
mellan 2 000 och 4 000 kronor varför utskottet ansåg att han i genomsnitt haft 3 
000 kronor och tillstyrkte pension på nästan 2/3 av detta, dvs. 1 800 kronor. 
 
Statistik om beneficieärenden 1925-1946 

 
1918 hade en författningsenlig rätt till införts för statliga förmän och 

arbetare vid järnvägs- och vattenfallsbyggande, trots att de var icke 
ordinarie1109. 

 
 

Det nya efter 1910 är den kraftiga ökningen av framförallt arbetare och kvinnor 
som stod utanför regelverket. För att konkretisera beskrivningen under 
slutfasen av riksdagens undantagsbeslut har jag valt att göra särskild statistik 
om riksdagsärendena för ålderspensionärer 1925, 1940 och 1946.  

 
- Riksdagen 1925 
 

1925 var antalet ärenden 61 med personer från cirka 65 år och däröver1110. 1920-
talet i sin helhet uppvisade de högsta frekvenserna av riksdagsbeslut om 
individuella behovsprövade tjänstepensioner. Under 1925 var antalet arbetare i 
majoritet bland ärendena. Året är också speciellt genom att den stora 
försvarsneddragningen beslöts detta år, vilket kan förklara att nästan hälften av 
pensionsansökningarna kom från försvarsanställda, även om försvarets 
neddragning inte användes i argumentationen i utskottet. 

De pensionssökande arbetarna och tjänstemännen var i genomsnitt lika 
gamla till åren, 69 år. Drygt en tredjedel av tjänstemännen var 70 år eller äldre, 
den äldsta 79, och arbetarna hade en liknande åldersfördelning. Tjänstemännen 
hade överslagsvis 30-35 tjänsteår medan arbetarna hade väsentligt färre, 20-25 
tjänsteår. Det är svårt att säga vad det beror på, men de har börjat sin statstjänst 
senare än tjänstemännen, kanske beroende på utvecklingen av tillgång på 
statliga arbeten. Den kortaste tjänstetiden var densamma för tjänstemän och 
arbetare, 15 år. 

2/3 av arbetarna kom från försvarssektorn. Behovsprövningen bestod av 
konstaterad oförmåga till arbete, sjukdom, hög ålder, dålig ekonomi samt en 
bedömning av hur länge personen varit i statlig tjänst. Nedsatt arbetsförmåga 
och sjuklighet anges som pensioneringsorsak för alla arbetare utom ett fåtal. För 
alla kvinnliga arbetare (som var mellan 63 och 78 år) angavs sjuklighet, svaghet, 
dålig ekonomi och liknande som skäl, oavsett ålder. 

                                                 
1109 SFS 1918:859 
1110 1925 RD prot. Bih. 8, bet. 28, 83, 33, 34. Jag har dragit gränsen vid 63-64 år – den exakta 
åldern är inte alltid klar eftersom det i så fall krävs dels information om hur födelsedatumet 
förhåller sig till beslutsdatumet, dels vilka principer som i så fall ska följas, principer som jag 
inte kunnat utforma. 
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De helt dominerande skälen för riksdagsbeslut om tjänstemännens 
pensionering har tvärtom vanligen med själva tjänsten att göra: tjänsten var 
icke ordinarie eller inte pensionsberättigad, t.ex. en 67-årig 1:e amanuens med 
20 tjänsteår. I vissa fall tillkom organisatoriska för-ändringar. Bara 
undantagsvis förekom sjukdom och medellöshet. I några fall kombinerades 
skälen, t.ex. en kvinnlig vaktmästare, 77 år med 53 års tjänst som på grund av 
ekonomiska svårigheter hade fått kvarstå så länge i tjänsten. 

Man kan alltså konstatera att 1925 var ålderspensioneringen för arbetarna i 
staten i huvudsak inte en ålderspensionering, utan en behovsprövad 
pensionering på grund av bristande arbetsförhet och försörjningsmöjligheter, 
även för dem som var i närheten av 65 år och däröver. 

 
Reformerna av den statliga tjänstepensioneringen efter 1907 års lag inriktaes 

alltmer mot att, i likhet med folkpensioneringen som kom under 1910-talet, 
skapa så generella regler som möjligt så att alla statsanställda kunde få 
pension. Man talade om anställning med pensionsrätt respektive 
författningsenligt bestämd pension, det senare innebärande en preciserad 
rättighet1111. Den pensionsrätt som 1918 beviljats förmän och arbetare vid 
järnvägs- och vattenfallsbyggande, trots att de var icke ordinarie1112 utvidgades 
1934-1944 med tjänstepensionsreglementen för övriga grupper av statliga 
arbetare1113. 

 
Närmandet av de extra ordinaries förmåner i förhållande till de ordinarie 

resulterade i pensionsrätt i ett nytt reglemente 19341114 med pensionsrätt för 
extra ordinarie i hela statsförvaltningen. På detta område, liksom när det 
gällde arbetarpensioner och löne-systemets uppbyggnad, var 
kommunikationsverken ett steg före den övriga förvaltningen.  

 
Problemet med alla pensionssystem under utveckling och utvidgning är att 

förena gamla och nya regler med varandra. Till skillnad från större delen av 
1800-talet präglades 1900-talet, bortsett från 1930-talets första hälft, av hög 
inflation. Pensioner i gammalt penningvärde blev snabbt värdelösa utan 
inflationstillägg. En kungörelse 19251115 innebar anpassning av tidigare 
beviljade pensioner efter de nyaste pensionerna.  

 
Reglerna såg efter 1930-talets reformer olika ut för tjänstemän och arbetare; 

en viktig skillnad var att arbetaren skulle ha minst 15 års tjänst före 60 års 
ålder, en annan skillnad att inte bara indragningsstaten utan också post- och 
trafikmedel liksom Statens domäners fond finansierade pensionerna. 

 
 

- Riksdagen 1940 
                                                 
1111 RD prot. 1946, Bih. 8, bet.19, sid 9-10. 
1112 SFS 1918:859 
1113 Bl.a. SFS 1934:585, 1942:696 samt 1944:502. 
1114 SFS 1934:442 
1115 SFS 1925:280. 
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1940 års totala antal beneficieansökningar till riksdagen var 33, bara drygt 
hälften av antalet 1925 (61) 1116. Orsaken är att en stor grupp genom reformen nu 
författningsenligt har fått den pension som förut bara riksdagen kunde bevilja. 
Även detta år, liksom 1925, kom de flesta pensions-ansökningarna hos utskottet 
från arbetare. 

Bland tjänstemännen hade tidigare en stor grupp ansökningar varit icke 
ordinarie, nu har denna grupp inskränkts dels till innehavare av extra tjänster, 
t.ex. extra lärare (t.f. professor), dels till icke pensionsberättigade tjänster i 
övrigt, t.ex. rullföringspersonal som i egenskap av civilmilitärer alltid fått förlita 
sig på riksdagens välvilja när det gällde pensioner. Här finns också en grupp 
från förstatligade verksamheter för vilka staten tagit över pensionsansvaret. 

Av de 20 arbetarna har drygt hälften inte kunnat uppfylla kravet på minst 15 
års tjänst (med staten som huvudarbetsgivare) men på grund av andra 
omständigheter, t.ex. lång statlig tjänst inklusive tiden som indelt soldat1117, 
dålig ekonomi etc så har utskottet tillstyrkt pension. Bland de kvinnliga 
arbetarna i ansökningarna 1925 var tvätterska den vanligaste yrkesgruppen, 
1940 blev det i stället städerska. Skälet är att städerskornas korta dagliga 
arbetstid gjorde att de hade svårt att uppfylla pensionsreglerna. Bland de 
manliga arbetarna var 1/3 f.d. indelta soldater vilka inte fått åberopa sin tid som 
indelt soldat som pensionsgrundande enligt reglerna för arbetar-pensioner. 
Bara en av dessa hade uppfyllt kravet på 15 år före 60 år, men utskottet 
tillstyrkte ändå pension till alla. 

Riksdagen verkade efter reformen 1934 se på tjänstepensionerna i huvudsak 
som ett reglerat rättighetssystem men i ett minskande antal fall som en 
barmhärtighetsfråga. För en minoritet bland arbetarna, ¼, åberopade utskottet 
ömmande skäl av typen svag hälsa eller dålig ekonomi. 1936 hade också 
folkpensionerna väsentligt förbättrats sedan 1913 så att de hyggligt svarade mot 
åtminstone grundläggande levnadskostnader1118, vilket möjligen ledde till att 
extrema försörjningsbehov i större utsträckning bortföll. 

Liksom 1925 var tjänstemän och arbetare 1940 ungefär lika gamla, denna 
gång 68 år. De mest extrema åldrarna har nu försvunnit både bland tjänstemän 
och arbetare, de äldsta var i vardera gruppen 75 år. De kortaste tjänstetiderna 
var 25 år bland tjänstemännen och 14 år bland arbetarna. I förhållande till 1925 
hade den genomsnittliga tjänstetiden bland tjänstemännen ökat något, till 35-40 
år, medan tjänstetiden bland arbetarna i stort sett oförändrad, något över 20 
år1119. Orsaken till den låga tjänstetiden är att de indelta soldaterna (som 
vanligen betraktades som arbetare) inte fick räkna sin indelta tid till godo utan 
bara hur mycket de arbetat därefter, samt städerskorna, som vanligen hade 
korta anställningstider. 

 

                                                 
1116 RD 1940 prot., Bih. 8, bet. 8, 21, 118 Bih. 8, bet. 30, 36, 37, 38 
1117 När jag gjorde min värnplikt 1961 i Uppsala såg jag en av de sista indelta soldaterna, som 
tidtals skötte en liten täppa vid Signalregementet. 
1118 Sten Carlsson (1968), sid. 47. 
1119 Jag har då inte räknat in en banarbetare som blev skadad i tjänsten efter bara 4 års tjänst. 
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- Riksdagen 1946  
 
1946 höjdes folkpensionen; höjningen samordnades med den statliga 

tjänstepensionen, som därför minskades motsvarande huvuddelen av 
folkpensionshöjningen1120. 

 
1946 konstatera Bankoutskottet1121 att allt fler grupper av statsanställda 

placerats in i löne- och pensionssystemen men att vissa grupper återstod, t.ex.: 
- icke ordinarie befattningshavare vid hovrätt med fortlöpande adjunktion, 

dvs. assessor, numera betraktade som e.o. tjänstemän, 
- sådana som inte var jämställda med vare sig arbetare eller tjänstemän, men 

mest liknade tjänstemän, 
- vissa extra lantmätare 
- fast anställda tjänstemän vid Statens järnvägsbyggnader 
- extra tjänstemän vid Statens vattenfallsverk 
- flertalet arbetsledande förmän 
- viss arbetsledande personal vid Byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå 
- personal vid Statens arbetsmarknadskommission 
- häradsskrivare för vilka pensionsåldern uppnås nära efter 

omorganisationens ikraftträdande (1 juli 1946)1122. 
 
I proposition 1946:72 föreslog Kungl. Maj:t regler som borde tillämpas av 

riksdagen vid dess individuella beslut. Den handlar om grunderna för 
relationerna mellan pensioner till extra ordinarie som inte betalt 
pensionsavgifter och pensioner till ordinarie. 10 procents avdrag ansågs 
motsvara uteblivna avgifter. Regler av denna typ är symptom på att även 
riksdagens undantagsbeslut nått en så ordnad form att de kunde 
”byråkratiseras”.  

 
 
Nu närmar vi oss slutet på riksdagens roll som beslutfattare i individuella 
pensionsärenden. Det totala antalet ärenden hade 1946 krympt till totalt 81123. 

Man ser konsekvenserna av genomförda förstatliganden: beslut om pension 
till ett kanslibiträde från häradsrättsreformen 1943, en telefonist från ett bolag 
som staten tog över 1911 och en vägarbetare från vägförvaltningarnas 
förstatligande 1944. Riksdagen beslutade vidare om pension till en kvinnlig 
reservtelefonexpeditör, 68 år, 44 års tjänst, som övergått till icke 
pensionsberättigad reservanställning 1909 när hon gifte sig, enligt de regler som 
gällde då. Nu fick hon pension. 

                                                 
1120 som i stora delar neutraliserades för statstjänstemännens del genom samordning (avdrag 
från tjänstepensionen) (personlig information från jur kand Bertil Sjöfors). Detta skapade 
problem för statstjänstemännen, se Tage Erlanders Dagböcker (2001), sid. 83: ”Kinna 
/Ericsson, konsultativt statsråd/ tog vid den allmänna beredningen upp folkpensioneringens 
olyckliga inverkan på statstjänarpensionerna” (9 mars 1946). 
1121 RD prot. 1946, Bih. Saml 8, bet. 38 
1122 Häradsskrivarna behandlas i RD prot. 1946. Bih saml 8, bet. 58. 
1123 RD 1946 prot., Bih. 8, bet. 30, 36, 37, 38 
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Även städerskorna har nu ordnats i pensionssystemen varför bara en 
städerska, med 19 års tjänst, finns med bland undantagsbesluten detta år. Även 
en annan välbekant restgrupp dyker upp: chefen för en rulldetalj vid Försvarets 
kommandoexpedition. 
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Bilaga 3. Ärenden om indelta löner som överklagats till Kammarkollegium 

Min källa är Kammarkollegiets ärenden i Riksarkivet. För åren 1810, 1830 och 
1850 har jag gjort en totalstudie för vart 20 år vilket ger cirka 5 procent av den 
totala mängden ärenden och hittat 87 ärenden som handlar om indelt lön; 
vidare har jag för åren 1870, 1890 och 1910 gjort ett stickprov i form av var 
femte dokumentvolym i arkivet, totalt cirka 1 procent av alla ärenden under 
perioden(1890 och 1910 års dokument finns i Kammarkollegiet, Riddarholmen) 
och fått fram 14 ärenden. Totalt gav detta 101 ärenden, omfattande i genomsnitt 
3-3,5 procent av alla överklagningar om indelt lön till Kammarkollegium under 
perioden 1810-1910. 

Varje ärende identifieras med ett datum, tex. 6 april 1810 i det första ärendet 
nedan. Detta datum har antingen markeras ”Pres.” på akten (kanske datum för 
presidentens lottning på föredragande?) eller datum för föredragning och 
beslut. Alla källhänvisningarna i följande tabeller hänför sig till respektive 
årshandlingar från Kammarkollegiets arkiv i Riksarkivet. Kammarkollegiet 
hade flera avdelning (provinskontor) som vart och ett hade egna 
diarienummerserier. De siffror som anges utöver datum är ett eller flera 
ärendenummer som anges på akten. 

 
I högerkolumnen har jag klassificerat ärendets ämne. 
 
1810 

Kyrkan 

6 april 1810. 2191; 92. Volym 1, 1:a provinskontoret.  

Ansökan från Arboga stad (Västmanland) om tiondesättning. KBhde beslutar att det måste vänta tills pastor 

avgår. 

 

25 juni 1810. 1354 och 176. Volym 3, 1:a provinskontoret. 

Gammalkihls församling i Östergötlands län vill byta jord med ett rusthållshemman för att därmed ge bättre 

utrymme runt kyrkan och ge mindre brandfara och lägre brandförsäkringspremier. KBhde tillstyrker. De berörda 

kollegierna avslår eftersom en rubbning av indelningsverket inte är tillåten. Besvär lämnas mot Kammarkollegiet 

beslut.  

 

19 mars 1810; 743. Volym 7, 1:a provinskontoret. 

Pastor i Sigtuna (Sth län) har inte fått ut sin avrad. Svarande från borger-skapet säger att de inte vägrar betala. Det 

har i privilegiebeslutet inte angetts vilka åkrar, vretar och ängar som belastas med skyldigheter varför utslaget först 

kräver en lantmätarförrättning. 

 

28 maj 1810; 920. Volym 7, 1:a provinskontoret. 

Avgiften till prästerskapet från frälsekvarn i Edsbergs församling (Örebro län). Räntegivaren vill sänka avgiften 

bl.a. beroende på brist på vatten.  

 

30 okt 1810. 3026 (1809); 305. Volym 7, 1:a provinskontoret. 

Komministern i Breds förs. (Uppsala län) vill ha beslut om hö som traditionellt givits frivillligt. Kamm.koll. avslår. 
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12 juli 1810. 462 och 1316 (båda 1810). Volym 10, 1:a provinskontoret. Pastor Heeling i Finshytte (Karlstads län) vill 

ha avgift från gruvdrängar fast denna avgift uppbärs från disponenten. 

 

13 febr 1810; 2909 (1809). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. 

Prosten Öller i Jemshögs och Nösums församlingar, Kristianstads län, klagar över brister i torpares dagsverken. 

 

20 febr 1810; 1557 (1809). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Kyrkoherde Lindstedt (Östra Herrestad, 

Kristianstads län) klagar över att torpare, husmän, inhyses hjon undandrar sig dagsverken. 

 

1 juni 1810; 1147 (1809). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Kyrkoherde Lindstedt (Östra Herrestad, 

Kristianstads län) och skattskyldiga tvistar om en kappe korn skulle ersätta ollonfläsk, men bönderna är inbördes 

oense. 

 

3 juli 1810, 630 (1809). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Kyrkoherde Bromé (Onslunda socken, Kristianstads 

län) klagar över brister i tertialtiondens utbetalning. Han har inte fullföljt sina besvär från 1805.  

 

20 juli 1810; 605 (1810). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Räntegivaren vill inte betala enligt en gammal 

överenskommelse utan enligt en överenskommelse med den nya kyrkoherden (Gladsax och Tommarps förs, 

Kristianstads län) 

 

19 febr 1810, 3120 (1809). Volym 2, Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. Pastoraliers utgörande av Säteriet Näs 

(Älvsborgs län) vägras, men skyldigheten fastställs. 

  

15 febr 1810, 3122 (1809). Volym 2, Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. Smörtionde till pastor i Åmåls kontrakt 

(Älvsborgs län) från hemmanet Soxviken, vars bonde menar att det är fråga om sambruk med annat hemman och att 

han redan betalar avrad. Avslås. 

 

31 oktober 1810, 2264 (1810). Volym 2, Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. 

Änkan efter kyrkoherde Florén (Mellby pastorat, Älvsborgs län) i konflikt med arrendatorn som efter 

kyrkoherdens död vill ta hand om hans förmåner. Utslaget oklart. 

 

22 okt. 1810, 2508 (1809). Västernorrlands län, 3:e provinskontoret.  

Som ersättning för ett boställeköp till kapellanen i Gideå, Västernorrlands län, vill de berörda sockenborna ha 

prästebords frihet. Detta avslås eftersom därigenom en tyngre börda skulle läggas på församlingen i övrigt. 

 

20 jan. 1809. 1305 (1808). Hallands län, 2:a provinskontoret. (Se även Kammarkollegiet, 1810 års register öfwer 

Kongl. Maj:ts Ankomna Nådiga Bref. E1a1):205. Augusti 14; 179).  

Jordbruken i Weinge socken, Hallands län, ligger antingen i skogsbygden eller landsbygden och har därmed olika 

överenskommelser med pastor. Med vittnen har styrkts att gården ifråga, Kårarp, ligger i skogsbygden, och för detta 

talar även Häradsrättens beslut samt att ersättning till pastor under hela hans tjänstetid utgått i enlighet med att det är 

skogsbygd som gäller. Böndernas besvär ogillas av Kammarkollegium. 
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Skolor 

 

14 mars 1810; 4398 (1807). Hallands län, 2:a provinskontoret. Klockaren i Weinge (Hallands län) 

vill betala mindre till Collegae Skola i Laholm som delvis bygger på mycket gamla regler, bl.a. från 

1569. Kammarkollegiet går emot KBhde på en punkt vilket minskar bördan på klockaren. 

 

3 april 1810; 2025 (1809). Göteborgs och Bohus län, 2:a provinskontoret. Åboer i Thorsby och 

Sohlbergs pastorat och Herrestads sockenmän vill slippa leverans till kyrka och skolestat i 

Marstrand (Göteborgs och Bohus län), eftersom spannmålen endast ska utgå vid behov. Vidare vill 

de inte betala i ren och strid säd utan lösa med pengar. 

 

25 jan. 1810; 5195 (1807). Västerbottens län, 3:e provinskontoret. Rektor Unaeus, Piteå 

Trivialskola, Norrbottens län, har beviljats tionde, men listan på räntegivare är ofullständig och 

vissa betalar inte. 
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Militärt 

 

24 jan. 1810. Volym 2, 1:a provinskontoret. 

Sockenbor vill ha rätt (vilken förvägras dem) att ta vägen över den militäre indelningshavarens 

skog vid Skarboda boställe (Handemo Härad, Värmlands län). 

 

29 jan 1810, 1341 (1809); 5 mars 1811. Volym 4, 1:a provinskontoret. Räntegivarna till Västgöta 

Dalregementet (Skaraborgs län) protesterar mot att de måste forsla persedlar och betala mer än 

markegången och indelningshavarna protesterar mot att de i så fall måste betala tillbaka ersättningar 

som de redan fått. 

 

10 jan. 1810; 930 (1809). Jönköpings län, 2:a provinskontoret. Regementsskrivaren Wettermark 

mot Tofseruds sockenmän (Jönköpings län). Han vill ta ut högre pris än markegångspris, dvs. han 

utnyttjar därvid att räntegivarna föredrar att betala i pengar snarare än in natura (och ändå vinner på 

affären). 

 

3 juli 1810; 56 (1810). Jönköpings län, 2:a provinskontoret. Länsbokhållaren hade anmält ett fel 

begånget av regementsskrivaren i forsellönens fördelande, när det gäller 

”övermålskappaspannmålen” (Kronobergs län). Men eftersom forsellönen tillhörde 

indelningshavarna, inte kronan, ansåg KBhde och Kammarkollegiet att regementsskrivaren inte gjort 

fel. 

 

30 jan. 1810; 2468 (1809). Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Innehavaren av Majorsbostället 

Svabesholms Kungsgård (Kristianstads län) klagar över brister i dagsverkens utförande. 

 

7 nov. 1810; ärende 2385. Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Brister i dagsverkens utförande vid överstesätet Beckaskog, Kristianstads län: ofullständig 

logrensning. Kammarkoll. beslutar att denna del av dagsverkesskyldigheten inte ingår i kontraktet. 

 

18 april 1810, 613; 1064. Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. 
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Ryttmästaren på bostället Hinsberg, Skaraborgs län, har sagt upp arrendatorer av ett hemma och 

en kvarn, men de kräver åborätt. Åborätten avslås. 

 

 

Civilförvaltningen 

 

9 juli 1810. 23 mars 1810, ärende 70 (1810). Årshandlingar 1810, volym 1, 1:a provinskontoret, 

Kammarkollegium. Riksarkivet. Samt, 9 juli 1810 ärende 134. Inkomna skrivelser 1808-21, EII b:1:51. 

Kammarkollegium, Riksarkivet. 

Tvisten gäller om Munktorps sockens leveranser till landshövdingen i Västmanlands län ska ske 

in natura eller inte. KM:t beslutar att det är räntetagaren som väljer. 

 

24 aug. 1810, 5154 (1807) och 239. Volym 3, 1:a provinskontoret. 

Kontorsskrivaren vill under häradsskrivarens suspension åtnjuta avkastning av den förras 

boställe. (Värmlands län) 

 

Datum saknas; ärende 1412 (1809) och 281 (1810). Volym 7, 1:a provins-kontoret.  

Landsstatstjänstemännen i Falu län vill ha skjutsfärdspengar för kol retroaktivt. Dessutom 

diskuteras om hur man översätter dagsverken till kol. 

 

24 okt 1810, 424 (1810). Volym 2, Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. Införsel i skogvaktarboställe. 

Överjägmästaren Gyllensvärd anser att införsel baserat på tillgången till boställe leder till boställenas 

undergång; i detta fall behövs bostället verkligen eftersom skogvaktaren inte kan eller får övernatta 

hos fientliga bönder (Gelsebol, Älvsborgs län). 
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Kyrkan 

 

Datum saknas; ärende 360 och 1794 (båda 1830) och 222. Volym 5, 1:a provinskontoret.  

Hovpredikanten Olde besvärar sig över att hans ärvda hemman, Kyrkobys, efter kyrkoherden 

Luttemans död övergått till Stenkyrka församling (Gotlands län) sedan övertagits av kyrkoherde 

Weller. Lutteman hade muntligt uttalat att hemmanet, som han inlöst till skatte, för evärdeliga tider 

skulle tillhöra kyrkan.  

 

1 sept. 1830; 1237 och 410. Volym 7, 1:a provinskontoret.  

Församlingsbor i Norrbo Härad, Västmanlands län, besvärar sig över KBhdes beslut att enbart 

skoglösa boställsinnehavarare får ta timmer från allmänning för prästgårdsbygge. Kamm.koll. ändrar 

beslutet till att gälla alla skoglösa hemmansägare. 

 

1 nov 1830; ärende 1796. Volym 8, 1:a provinskontoret.  

Några bergsmän klagar över att det stora Hällefors bruksägare, kammarherren Heijkensjöld, 

Helletorps förs., Örebro län, har fått ökade mantal men inte mer skyldigheter gentemot pastor. 

 

14 okt. 1830; ärende 1821 och 468. Volym 8, 1:a provinskontoret. 

Kyrkoherde Ljungberg, Hjulsjö förs., Örebro län, vill att en räntegivare ska betala mer i tackjärn än 

han gjort. Kammarkollegiet bifaller detta men ger honom möjlighet att kvitta mot det han betalat för 
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mycket i spannmål. 

 

10 mars 1830; 1850 och 518. Volym 10, 1:a provinskontoret. 

Komministern i Ljusnarsberg, Örebro län, kräver dagsverken av en person som visar sig vara 

anställd av en bonde och därför inte är skyldig att utgöra dagsverken till komministern. 

 

10 april 1830; ärende 448 och 60. Volym 2, Kalmar län, 2:a provins-kontoret.  

Kyrkoherden i Fliseryds socken, Kalmar län, vill att en tullmjölkvarn ska betala avgift eftersom 

ägaren, Rudebäck, röstat i kyrkoherdevalet. Kammarkoll. bifaller. 

 

21 sept 1830; 1512 och 103. Volym 2, Kalmar län, 2:a provinskontoret. Klockaren och organisten i 

Högsby socken, Kalmar län, vill behålla de förmåner från hemmansägaren, häradshövdingen 

Harmens, som företrädaren hade, utöver vad som formellt bestämts 1681. Organist-tjänsten hade inte 

reglerats 1681. 

 

5 oktober 1830; ärende 1323 och 113. Volym 3, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherden Elmlund i Wankifwa pastorat, Kristianstads län, vill ha offer från torpare m.fl. vid 

de stora högtiderna, vilket eftersatts under en tid. 

 

November 1830; 1497 och 135. Volym 3, Kristianstads län, 2:a provins-kontoret. 

Kyrkoherde Feuk, Christianstad, är även kapellan i Noseby (Kristianstads län) och vill nu har rätt 

till tjänstebostad även i Noseby. Feuk får denna rätt trots motstånd från Kristianstads äldste. 

 

5 febr 1830; 2560 (1829) och 9. Volym 1, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Prosten Eberstein i 

Witseltofta vill ha ollonfläsk och humle in natura även när dessa inte odlar av respektive hemman. 

Utslaget går mot honom. (Se Ahnfelt om Eberstein!) 

 

6 aug. 1830, 1099 (1830). Volym 2, Kristianstads län, 2:a provins-kontoret.  

Kyrkoherde A Andersson i Hästweda och Farstorps förs. vill ha tertialtionde på all säd forslad till 

prästgården. Kammarkoll. gick på hans linje. 

 

16 jan 1830; 2014 (1829), volym 1 samt, 27 aug. 1830; 1496 och 149, volym 2. Malmöhus län, 2:a 

provinskontoret.  

Prosten Arrhén i Allerums och Flenninge förs. (Malmöhus län) får Kammarkollegiet stöd att få ut 

sina dagsverksrättigheter av skattskyldiga husmän och torpare efter 7 år av problem. 

 

29 oktober 1830; ärende 1526 och 112. Volym 2, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Klockaren i Wombs och Weberöds fösamlingar, Malmöhus län, vill betrakta sockenbornas 

leverans av midsommarost som en skyldighet men kammarkoll. anser att det är en frivillig gåva. 

 

15 jan 1830; 3346 och 84 (1830). Volym 1, Västernorrlands län, 3:e provinskontoret.  

Kyrkoherde Lagströms sterbhus, Sjurunda socken, Västernorrlands län, vill få ut tionde för 

strömmingsfike som kyrkohereden i sin livstid inte hade drivit in på grund av hans ”sjukdoms 

oförmåga” och ”fromma sinnelag”. 

 

4 juni 1830; 2370. Volym 1, Västerbottens län, 3:e provinskontoret. Kyrkoherde Jonas Nygren 

(Robertsfors, Västerbottens län) vill få ut tionde av en masugn, trots att masugn och tackjärn inte 
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nämns i stadfästelsen från 1815. Landshövdingeämbetet protesterar ganska hånfullt. 

 

 

Skolan 

 

15 nov 1830; 1031 och 1078 (1830). Volym 8, 1:a provinskontoret. Björkskogs socken, Västmanlands 

län, föredrog det gamla tiondekontraktet med Uppsala Academi framför ett förslag till tiondesättning. 

Undantaget var en häradsskrivare Lundewall. Kammarkoll. beslöt att endast Lundewall ska följa 

tiondesättningen. En by anser att de alltid fått betala för mycket. 
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Militärt 

 

7 april 1830; 331. Volym 5, 1:a provinskontoret.  

En mönsterskrivare och indelningshavare (Kristianstads län) besvärar sig över att tre nämndemän 

fått var sitt bokträd i indelningshavarens skog. Dessa har, enligt Kungl. Maj:ts beslut rätt att ta träd i 

kronoskog men inte i boställsskog. 

 

11, 12 okt. 1830: 1448 och 60. Volym 2, Jönköpings län, 2:a provinskontoret.  

Indelningshavaren Hedenstjerna, vid Majorsindelningen vid Kongl. Calmare Regemente i 

Ingatorps socken, Jönköpings län, kräver sockenbor i Ingatorp på lösen av spannmål, inkl. forsellön. 

Kammarkoll. fastställer krav på betalning till stadgat pris, dvs. betydligt lägre än mönsterskrivarens 

krav, och han får inte ta ut böter för vägrad inställning på möten. 
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Civilförvaltningen 

 

3 maj 1830; 850. Volym 3, 1:a provinskontoret.  

Landskamreraren Hertzman vill arrendera på 30 år en åkerlycka som anslagits till 

landshövdingen (Östergötland), men det avslås av Kungl. Maj:t. 

 

15 maj 1830 1077 och 129. Volym 3, 1:a provinskontoret.  

Hovpredikanten Olde anmäler att han misstänker att någon obehörig utnyttjar fisket vid Skalsjö 

som naturaförmån, antydningsvis landshövdingen (Gotlands län). 

 

Datum saknas; ärende 1517 (1830) och 33. Volym 2, Blekinge län, 2:a provinskontoret.  

En kommendörkapten vill arrendera en tomtdel som ingår i landshövdingens boställe, Blekinge 

län, på 15 år. Kammarkollegiet vill dels infordra indelningshavarens yttrande, dels även få upplysning 

om ändamålet. 

 

9 febr 1830; 1997 1829). Volym 1; Malmöhus län, 2:a provinskontoret. Landshövdingeämbetet i 

Malmöhus län tycks förhala kraven från räntegivare under landshövdingens boställe Alnarp att lösa 

ut dagsverken i spannmål eller pengar, men Kammarkoll. fattar då ett sådant beslut. 
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Kyrkan 

 

12 febr 1850; ärende 1998 (1849). Volym 4, 1:a provinskontoret. 

Kyrkoherden i Follingbo (Gotlands län) tvistar med Bardingbos kyrkoherde om att få tionde av 

hemmanet Tingstomt, ett ärende som pågått sedan 1840 med mängder av skrivelser.  

 

4 mars 1850; 2799 (1849). Volym 5, 1:a provinskontoret.  

Ett antal korpraler i Orsa (Kopparbergs län) vill slippa dagsverken för församlingens pastor 

eftersom de också är självägande bönder och skattar som sådana. 

 

4 mars 1850; 2199 (1849). Volym 6, 1:a provinskontoret. De som bor i Berg (Kopparbergs län) vill 

inte betala till capellanen i Thorsäng utan föredrar Tuna. 

 

2 maj 1850; 2355 (1849). Volym 7, 1:a provinskontoret.  

Klockaren Lefrén vill ha klockarelön från Nedre Adolfsfors Bruk (Värmlands län), men det 

avslås av Kammarkoll. som inte lagligen grundat. 

 

18 juli 1850; 1317 och 457 (1850). Volym 9, 1:a provinskontoret.  

Prosten Bågenholm i Wäse, Karlstads län, vill ha tionde av hemmanet Geijersberg, men kan inte 

komma överens med ägaren, brukspatron Geijer, om beloppet trots årliga undersökningar av 

hemmanets avkastning, undersökningar som Geijer kritiserar på grund av märkligt val av årstid och 

val av vittnen. 

 

29 juli 1850; 2254 (1849). Volym 10, 1:a provinskontoret.  

Badaremästaren Gröndahl, Spånga sockan, Stockholms län, vill inte betala tionde till 

komministern, som tvingas ansöka om lönen hos Lands-hövdingen varje år. 

 

3 dec 1850; 2111 och 643 (1850). Volym 12, 1:a provinskontoret. 

Kammarherren Ridderborg har aldrig blivit krävd på kyrkotionde för Norra Wi och Tirserums 

pastorat, Linköpings län. Kyrkoherde Carl Behms konkursbo söker nu få ut rättigheterna. 

 

6 sept 1849; ärende 3009 (1848) och 761 (1850). Volym 13, 1:a provinskontoret.  

Beslut av Kungl. Maj:t om avslag på konventionsändring som Hellefors församling, Örebro län, 

sökt åstadkomma sedan 1831 men inte lyckats. Det verkar handla om svårigheter att komma 

överens med bruken, bl.a. Hellefors bruk. 

 

12 april 1850; ärende 2869 (1849), 39 och 48 (1850), volym 2, samt 17 juni 1850; 2711 (1849), 39 och 

52 (1850), volym 3. Jönköpings län, 2:a provinskontoret,  

Båda ärendena drivs av sterbhuset efter prosten Cederschiöld, Forsheda församling, Jönköpings 

län. Det första gäller en likstol som inte betalats, efter en bortgången hemmansägare (arvtagaren fick 

beslut om ett lägre belopp än en ko som sterbhuset krävde); det andra ett tionde från Forsheda 

Qwarn, ägd av kronofogden Meurling, där kravet funnits sedan prostens livstid.  

 

11 dec 1850; 1265; 63, 40 (1850). Volym 3, Jönköpings län, 2:a provinskontoret. 

Tvist mellan statssekr. Danckwardt och socknemän i Rydaholms socken, Jönköpings län, å ena 

sidan och kyrkoherden och prosten E E Bexell, om tertialtionden (inga mer handlingar). 
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4 nov 1850; 2110; 89, 37 (1950). Volym 3, Jönköpings län, 2:a provinskontoret. Prosten A. Andrén 

i Unnaryds församling, Jönköpings län, har ”snart sagdt” för första gången under sin tjänstetid 

lagsökt en tiondegivare som vägrar betala. 

 

19 febr 1850; 571 (1849); 5, 75 (1850). Volym 1, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherden i Oderljunga, N.P. Monikander, Kristianstads län, har fått icke afradsgill säd från 

en församlingsbo, som klagar över KBhdes beslut. Kammarkollegium ålägger klaganden att betala 

men kyrkoherden måste först styrka beloppet.  

 

24 sept. 1850; 1783; 151, 91 (1850). Volym 4, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherde Monikander, Oderljunga pastorat (Kristianstads län), har krävt tertialtionde efter 

räkning på åkern och framskaffande till prästgården. KBhde och kammarkollegiet ger motparten 

rätt mot Monikander och hänvisar till den konvention 1811 som ger rätt till utgörande i ”skeppan”. 

KM:t upphäver dessa utslag och ger Monikander rätt till räkning. 

 

12 jan 1850; 419 (1849); 32, 104 (1850). Volym 1, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Kammarjunkaren Wulffcrona har besvärat sig mot KBhdes utslag att prosten Bruzelius, 

Löderups socken, Kristianstads län, ska få säd genom räkning på åkern. Kammarkoll. ändrar detta.  

 

22 mars 1850; 2722 (1849). Volym 2, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Tvist mellan torpare 

och pastor i Anslås, Kristianstads län, om torparen är skyldig dagsverken för ett eller två torp (han 

brukar båda). 

 

5 juni 1850; 962; 92, 91 (1850). Volym 2, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Tvist mellan hemmansägare och pastor i Åssjö församling, Kristianstads län, om smörtionde 

skall lösas till kronovärde eller markegång (som är mycket högre). Hemmansägaren anser att 

kronovärde följts sedan urminnes tider men döms att betala mellanskillnaden till markegångspriset. 

 

Datum saknas; 920 (1850); 94, 484 (1850 och 1851). Volym 2, Kristianstads län, 2:a 

provinskontoret.  

Jordägare i Näsby och Nosaby (Kristianstads län) hävdar att en överenskommelse från 1818 

gjorde korn till kyrkan till en frivillig gåva, men Kammarkoll. dömer dem att betala. 

 

21 jan. 1850; 657; 114, 97 (1850). Volym 3, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Frågan gällde 

om 1723 års kungliga förordning om skånska prästerskapet (som tillät tionde efter räkning på åkern) 

eller 1839 års konvention skulle tillämpas i Oppmanna socken, Kristianstads län, prosten Feuk. 

Kammarkoll. fastställde KBhdes utslag som utgick från konventionen. 

 

6 juli 1850; 689; 136, 91 (1850). Volym 4, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. Prosten Herslev i 

Hästveda (Kristianstads län) anser att 8 dagsverken försvann efter en försäljning av hemman, vilket 

borde ersättas av samtliga åboer i Mannarp. KBhde beslutar att de köpande hemmansägarna ska 

ersätta pastor för förlusten. Ärendet går till KM:t. 

 

13 aug, 1850 1392; 139; 91 (1850). Volym 4, Kristianstads län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherde C Bergman, Winslöf och Näfringe (Kristianstads län) begär tertialtionde från två 

rusthåll efter flyttning av säterifrihet. KBhde avslår detta; kammarkoll. återvisar ärendet till KBhde 
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eftersom kyrkohereden bör lämnas öppet att få ut sin rätt i laga ordning.  

 

11 mars 1850; 2045 (1849); 13, 105 (1850). Volym 1, Malmöhus län, 2:a provinskontoret. Prosten 

Ekelund i Trelleborg (Malmöhus län) vill att tiondet räknas om på grund av inträffade förändringar 

sedan det fastställdes. Rusthållen bör undantas anser besväranden mot KBhde som stödde prosten. 

(Utslag saknas i akten). 

 

17 april 1850; 495; 124, 65 (1850). Volym 3, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Besvär mot pastoraliekonventionen i Trelleborgs församling (Malmöhus), från handlaren Holm 

som anser att heden inte ska tiondeläggas. Kammarkollegiet godkände att den odlade hedjorden 

tiondelades. Holm åtalades för sitt skrivsätt. 

 

16 mars 1850; 305; 104, 64. Volym 2, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Besvär mot kammarkollegiets utslag om ersättning för ej fullgjord gödseläcka (gödsellast) till 

pastor F W Wred i Wästra Ahlstad (Malmöhus). Utslag saknas i akten. 

 

5 april 1850; 116 och 275; 127 och 69. Volym 4, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Tvist mellan hovmarskalken Coyet och kyrkoherden Tullberg om prästrättigheters utgörande 

från frälsehemmandet Eskatorp (Malmöhus). Kammarkoll. gör något slags avvägning mellan de 

båda. Ärendet har tagit 8 år. 

 

24 maj 1850; 797; 139 och 70 (1850). Volym 4, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherden Gadd, Harlösa, (Malmöhus), kräver dagsverken från husmän i Harlösa och 

Hammarlunda församlingar, vilket KBhde och kammarkollegiet fastställer. 

 

30 nov. 1850; 1246; 200 och 71 (1850). Volym 5, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Kyrkoherde Olander, Östra Sollerup och Krångareds församling (Malmöhus) vill ha tionde från 

ett profossboställe, som på kort tid haft 3 arrendatorer som alla försummat att ge tionde. Ärendet 

återförvisas av kammarkollegiet till KBhde för att klargöra skyldigheterna enligt 1723 års 

förordning. 

 

29 juli 1850; 1247; 227 och 72. Volym 5, Malmöhus län, 2:a provinskontoret. 

Pastor Olander i Östra Sollerup (Malmöhus) kräver en arrendator på ved och ollonfläsk, vilket 

KBhde stöder men kammarkollegiet hänvisar prästen till domstol. 

 

12 nov. 1850; 2123; 213 och 72. Volym 5, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Tvist om prosten Ahnfelts prästrättigheter från 2 lägenheter under Trollenäs Fideikommiss, 

Malmöhus län (kortfattat kommenterade i hans Studentminnen del II, sid 155-6). KM:t fastställde 

rättigheten men sedan måste mantalsräkning göras, vilket KBhde fattade beslut om skulle ske på 

Ahnfelts bekostnad. Prosten besvärade sig mot detta. Inte heller Trolle ville betala förrättningen.  

 

21 maj 1850; 2080 (1849); 17 och 183 (1850). Volym 1, Hallands län, 2:a provinskontoret. 

Tvist mellan pastorerna i Harplinge och Slättåkra (Halland) om pastoraliernas fördelning sedan 

hemmanens säterifrihet flyttats mellan pastoraten. Något slags fördelning beslutas av 

kammarkollegiet men i övrigt hänvisas parterna till domstol. 

 

29 april 1850; 394 (1850); 37 och 165. Volym 1, Göteborgs och Bohus län, 2:a provinskontoret. 
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Komministern vid bostället i Backa (Göteborgs och Bohus län) motsatte sig först jordavsöndring 

från bostället för en skolbyggnad och KM:t avslog jordavsöndringen. Men sedan överenskommelse 

träffats om en vad som i en skrivelse beskrivs som hög avgäld till komministern kunde KM:t 

godkänna avsöndringen. 

 

30 april 1850; 1676 (1848) samt 6 juni 1850; 412; 335 (1850). Båda ärendena Volym 1, Älvsborgs 

län, 2:a provinskontoret .  

Komministern Jeurling i Surteby och Kattunga församlingar (Älvsborgs län), vill ha utfyllnad 

från församlingsborna för boställets ringa avkastning. Ärendet går till KM:t och resulterar i 24 

utslag, ett för varje hushåll, och komministern kan först inte lösa ut dessa ärenden på totalt 48 

riksdaler, eftersom han saknar tillgångar. 

 

2 maj 1850; 1127; 698 (1850). Volym 3, Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. 

Torpare och inhyseshjon i Brålanda (Göteborgs och Bohus län) klagar hos KBhde över att 

arrendatorn till pastor i Frendefors och Brålanda kräver dagsverken som pastor överlåtit till 

arrendatorn. KBhde begränsar skyldigheten till en dag vardera. KBde ger torparna delvis rätt. 

Ärendet går till JO (arrendatorn klagar). 

 

9 dec 1850; 1390; 554 (1850). Volym 3, Skaraborgs län, 2:a provinskontoret.  

Klockaren J Bergman anser sig inte ha dagsverksskyldighet hos kyrkoherdebostället i Hassleds 

församling (Skaraborgs län) eftersom klockaren har ett skattlagt hemman (normalt har 

skattehemman inte dagsverksskyldighet utan bara torpare). Men både KBhde och kammarkollegiet 

ger prosten rätt. 

 

4 jan 1850; 1225 (1849); 222 (1850). Volym 1, Norrbottens län, 3:e provinskontoret.  

Klockaren och organisten Z Åhström tvistar med Råneå sockenmän (Norrbottens län) eftersom 

han anser sig ha rätt till boställe. Han hänvisar till uttalanden 1711 och 1764, men kammarkollegiet 

hänvisar honom till domstol. 
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11 febr 1850; 2268 (1849); 2420 (1849). Volym 4, 1:a provinskontoret. 

Räntegivaren, ägaren av Lilla Hernewi och Östra Warnsjö kvarnar, Västmanlands län, har krävt 

att kvarnens spannmål mål ska hämtas, och tänker inte leverera dem själv. Denna vägran kan vara 

en del av en prisförhandling med regementsskrivaren Schenström. 

 

16 juli 1850; 1179; 110 och 97 (1850) samt 16 juli 1850; 1180; 111 och 97 (1850). Båda ärendena 

Volym 3, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. 

I det första ärendet kräver kvartermästare S J Ålfelt kräver två bönder på såväl dagsverkslösen 

som hemmansränta till hans boställe (Kristianstads län). De vägrar betala hemmansräntan och då 

vägrar Ålfelt att även ta emot dagsverkspengarna. KBhde dömde till Ålfelts fördel men 

kammarkoll. upphävde det utslaget. Det andra ärendet gäller Nils Persson i Näsum och är mycket 

likt ovanstående ärende. 
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Endast var femte volym vald i den ordning de ligger i arkivet. 

 

Kyrkan 

 

7 juli 1870; 1108; 601. Volym 5, 1:a provinskontoret.  

Överhovstallmästaren och generalen von Essen, ägare av Helgesta by (Uppsala län), vägrar betala tionde till 

kontraktsprosten Alqvist i Tibble och Ålanda pastorat eftersom han bl.a. anser det vara arrendatorns sak, som dock inte 

betalar. Ärendet går till KM:t. 

 

9 maj 1870; 809; 96 (1870). Volym 5, Kristianstads län, 2:a provinskontoret. 

Besvär från församlingsbor i Örkened (Kristianstads län) mot beslut av kyrkostämman om att ge klockaren fast lön för 

”undvikande af det gudtjenststörande offrandet” från församlings-borna. Kammarkollegiet upphävde KBhdes beslut och 

gick på kyrkostämmans linje. 

 

2 dec 1870; 2154; 83 och 70 (1870). Volym 4, Malmöhus län, 2:a provinskontoret.  

Tvisten om lösen för tertialtionde till kyrkoherden Rosenius i Wallkårla socken, Malmöhus län. Hemmansägaren utgår 

från enskiftshandlingar från 1812, medan kyrkoherde hänvisar till dokument om hemmansklyvningen 1854. KBhde går på 

prästens linje. 

 

25 nov 1870; 2304; 119 (1870). Volym 4, Malmöhus län, 2:a provinskontoret. 

Tvist i Lomma församling (Malmöhus) om skyldigheter från torpare, som redan betalade augmentränta till 

hemmansägare. Biskopen och KBhde gick emot kyrkostämmans beslut såsom alltför belastande för torparna, liksom också 

kammarkollegiet. 

 

4 april 1870; ärende 15 (refereras i texten) samt vidare 4 april 1870; ärende 3213 (1869) och 310 (1870), 18 juli 1870; ärende 

312 och 349 (1870), 18 juli 1870; ärende 1222 och 495 (1870) samt 18 juli 1870; ärende 1223 och 496 (1870). Volym 4, Älvsborgs 

län, 2:a provinskontoret, 

Kyrkoherde Geijer, Frendefors församling (Älvsborg) kräver smörtionde av bl.a. G Arrenius som protesterar på ett 

missfirmande sätt och bötfälls för detta av kammarkollegiet. Även de övriga handlar om olika personer som anför besvär 

över landshövdingeämbetets beslut om avgift till kyrkoherden. 

 

5 maj 1870; 312; 349 (1870). Älvsborgs län, 2:a provinskontoret. 

Tvisten gäller om undantagshjon ska jämställas med torpare vid bestämmandet av prästrättigheter (Björkö församling, 

Älvsborgs län). Landshövdingeämbetet vill inte tillämpa omedelbar handräckning, utan hänvisar kyrkoherden till annan 

metod vilket tyder på att rättsläget inte är helt klart och att det är domstol som avses. Kammarkollegiet fastställer detta 

utslag. 
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1890 

Var femte volym har valts i den ordning de ligger i arkivet, varav 1890-1910 förvaras i Kammarkollegiet, 

Riddarholmen. 

 

Kyrkan 

 

13 mars 1890; 1989 (1889); 21 (1890). Volym 21, Stockholms län. 

Klockaren och organisten G A Lindell klagar över sin lön (Länna församling, Stockholms län). Besvären utgår från 

kungl. förordningen 1681 medan KBhde och kammarkollegiet hänvisar till att kyrkostämman följer de villkor han anställdes 

med. 

 

14 april 1890; 102; 338 (1890). Volym 258, Östergötlands län. 

Kyrkoherden Fröström, Ulrika församling (Östergötland) klagar över att han inte fått prästrättigheter från ett hemman 

som flyttats från Nykil till Ulrika (vilket kräver separat beslut av KBhde). 

 

14 april 1890-91 (?); 590; 692 (1890). Volym 520, Gotlands län. Kyrkoherde Hulterman (Klinte socken, Gotland) besvärar 

sig mot KBHdes utslag om en skoghushållningsplan som, i syfte att motivera skogsskövling på Gotland, berövar honom 

boställets behov av bränsle och stängselvirke. Ärendet går till KM:t. 

 

5 jan 1890; 2643; 1226 (1890). Volym 752, Hallands län.  

Besvär från en förpantningsägare som inte vill utgöra dagsverken till arrendatorn vid kyrkoherdebostället i Hvalinge 

pastorat (Halland). Pastor S. Ifvarsson argumentarer dels för att torpare och förpantningsägare är likställda, dels för att det 

är arrendatorns beslut, inte hans eget. KBhde och kammarkollegiet går på prästens linje. 

 

7 jan 1890; 2490 (1889); 1763 (1890). Volym 1243, Kopparbergs län. 

Kyrkoherde Erik Holmgren, Lima (Kopparberg), klagar över att församlingen beslutat bygga en ladugård på hans 

boställe utan att höra honom. KBhde och kammarkollegiet går på församlingens linje, mot prästen. 

 

1 sept 1890; 1343;. Volym 1404, Västernorrlands län. 

Besvär från församlingsbor mot orättvis beskattning för prästerskapets löner i Styrnäs, församling, (Västernorrland) av 

laxfiske, vilka laxfisken som medtagits etc. (Inga utslag i akten). 

 

 

Civilstaten 

 

28 febr 1890; 71 (1890); 16 (1890). Volym 21, Stockholms län. Förhandling mellan staten och kronofogden Orstadius 

(kronofogdebostället Wennesta) som klagar över att osäkerheten för boställsinnehavare, i samband med avvecklingen, 

missgynnar hemmanets skötsel (Odensala socken, Stockholms län). 
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1910 

Var femte volym i den ordning de ligger i arkivet (i Kammarkollegiets lokaler, Riddarholmen) 

 

Kyrkan 

 

15 juli 1910, 2789; 1849 (1910). Volym 1354, Gävleborgs län.  

Organisten och klockaren C Strandberg, Segerstads kyrka (Gävleborgs län) klagar över kyrkostämmans beslut att han 

inte får den särskilda ersättning för klämtning och ringning (den s.k. klämtbogen). KBhde avslår kravet eftersom någon 

särskild ersättning inte ingick i anställningsvillkoren. Besvären riktar sig mot kammarkollegiets utslag (som inte finns i 

akten). 
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Bilaga 4. Sportler 

Expeditionslösen var ett återkommande irritationsmoment i kontakten mellan 
byråkrati och allmänhet vilket återspeglas i justitieombudsmännens 
ämbetsberättelser. Under den förste JO, Mannerheim, utgjorde lösen för 
begärda utskrifter av beslut och protokoll en huvuddel av löneinkomsterna för 
många tjänstemän1124. Ibland skulle utslag lösas även utan avskrift. Gränserna 
för vad allmänheten var skyldig att betala för var oklara och tjänstemännen 
tolkade därför lösenbestämmelserna till egen fördel. JO har genom tiderna fått 
ägna mycket uppmärksamhet åt lösenärenden1125. 

 
JO:s granskning av sportler i landsstaten 
 
- Mannerheim (1810-23) 
Mannerheim beslutade som JO 86 åtgärder (åtal eller andra legala aktioner) 

mot tjänstemän. Endast två av dessa gällde ”uppbärandet av obehörig lösen”. 
Vid sidan om länsstyrelserna i JO:s handlingar nämndes ofta städernas 
magistrat och landsbygdens kronofogdar och poliser (länsmän etc.)1126.  

 
Problemen med bristande betalning av löner till exempelvis länsmän torde 

ha inneburit stora frestelser att kompensera sig på annat sätt, t.ex. genom lösen. 
1818 hade t.ex. länsmännen i Jukkasjärvi och Enontekis inte fått sin lön och 
förre länsmannen hade inte fått lön 1816-18. Konungens Befallningshavande 
hade inte medel för detta, liksom inte heller Kungl. Maj:t. 1819 fick länsmännen 
i Jukkasjärvi dela på en lön. 

 
- Törnebladh (1823-34) 
Oberättigat uttagande av lösen var enligt Alexandersson en vida utbredd 

osed under Törnebladhs JO-tid1127. JO talade exempelvis om bristande tillsyn 
över renskrivare som utdragit handlingarna med gles stil. En bakgrund till 
detta var enligt Alexandersson dålig bärgning från bostället, en minimal 
kontantlön och ett utbrett vikarieproletariat. När det gällde lösen försvarade 
tjänstemännen sig emellanåt med att man följt gammal praxis. 

Sedan det konstaterats att lösen bestämdes efter aldrig publicerade 
bestämmelser eller ”gammal praxis”, ville Törnebladh att expeditionstaxorna 
skulle göras tillgängliga i ämbetsverken1128. Han fick riksdagen att skicka en 
skrivelse om ”sammanfattande lösentaxor”, antagligen för att underlätta 
överblicken för allmänheten, en skrivelse som dock inte ledde till någon åtgärd 

                                                 
1124 Bexelius (1981). 
1125 Alexandersson (1935). Bexelius och Alexandersson nämner lösenärenden bara under 
Mannerheims (1810-1823) och hans efterträdare Törnebladhs perioder (1823-1834), vilket re-
fereras i texten. Från 1858 nämner JO:s ämbetsberättelser expeditionslösen bara i enstaka fall, 
som jag förbigår här. 
1126 Bexelius (1981) s. 135, 166. 
1127 Alexandersson (1935) s. 127. 
1128 Ibid. sid. 137. 
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från Kungl. Maj:t. Jag föreställer mig att det rådde ett tyst samförstånd mellan 
myndigheterna och Kungl. Maj:t att lämna myndigheterna och deras 
tjänstemän i fred med dessa extrainkomster. De bidrog till tjänstemännens 
försörjning utan att man behövde gå till riksdagen med anslagskrav. 

 
- Landin (1834-1848) 
Expeditionslösen spelade en framträdande roll i förskingringsåtalet mot 

lands-sekreteraren, tituläre lagmannen1129 Hoffmann vid länsstyrelsen i 
Malmöhus1130, ett fall som satts igång redan under Törnebladhs tid. Hoffman 
hade krävt sigillavgifter för diverse resolutioner och ansökningar i strid med 
den officiella expeditionstaxan. Vidare skall han ha tagit lika hög lösen av 
allmogen som av ståndspersoner, fast allmogen bara skulle betala hälften. Han 
hade även lyckats höja lösen genom att bifoga handling som ett särskilt ark 
istället för att göra avskrift på samma ark som utslaget. Detta hade pågått under 
en lång period, 1821-1827 (eller 1829, olika uppgifter förekommer)1131. Dom kom 
först 18361132 då han fälldes av hovrätten för mer än 400 fall av obehörig lösen 
och ådömdes höga böter. 

 
JO om sportler till häradshövdingar 
 
Domarnas hantering av sportler väckte tidigt JO:s uppmärksamhet. Ett 

exempel på ärenden är en domare som 1810 inte ville riskera sitt ämbetsansvar 
med att styrka en lista över inteckningar. Rikets ständer uttalade 1811 att det 
alltid varit och fortfarande var en inteckningsdomares skyldighet att meddela 
gravationsbevis1133 när sådant äskades. JO Mannerheim konstaterade därefter 
att han tyckte att lösen var för låg för sådana protokollsutdrag. Taxan höjdes 
därefter1134, vilket väl också var en konsekvens av dyrtiden – priserna hade 
stigit med 80 procent mellan 1807 och 1812. JO Mannerheim anmärkte även på 
en häradshövding som satte stämplar på bouppteck-ningar och köpehandlingar 
till lägre belopp än som uttogs av parterna och dolde detta med hjälp av 
lacket1135. 

JO Landin behandlade 1844 en anmälan från en lantmätare mot en 
häradshövding Montelius för att ha tagit för hög lösen under åren 1813-37 vid 
utfärdande av 9 s.k. fastebrev1136. Felet bestod i att domaren höjt värdet med 
mer än 50 procent av fastighetsköp genom att utöver köpeskillingen även lägga 
till de årliga prestationer som köparen förbundit sig att ge till säljaren, s.k. 
födoråd till gamla personer. Därigenom höjdes också lösen som beräknades i 

                                                 
1129 Tjänstemän kunde mot avgift utnämnas till formella titlar, en nivå ovanför den verkligen 
innehavda titeln. 
1130 1840 RD, Bih. 2. saml., 2 bandet, JO:s ämbetsberättelse för 1836-7. Landssekreteraren mot-
svarar dagens länsråd. 
1131 Alexandersson s. 128. 
1132 Se JO:s ämbetsberättelse för 1836-7. 
1133 Intyg om inteckningar m.m. som gäller en fastighet. 
1134 Bexelius sid. 34-5, 50. 
1135 Ibid. s. 185 
1136 RD prot. 1844, 2 saml., 1 avd., 3 bandet; ämbetsberättelsen för 1840-43. 
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förhållande till köpets värde. Sådana tillägg var inte tillåtna enligt 
expeditionstaxan, eftersom födoråden inte graverade, dvs. belastade, 
fastigheten när de gamla dog. Däremot var det uppenbarligen graverande för 
domaren att han inte dragit av födorådsfordran från fastighetens värde när han 
tog stämpelavgifter (som beräknades på fastighetsvärdet) och som gick direkt 
till staten. Domaren fick böta – men han miste inte sin tjänst eftersom 
föreskrifterna ”icke voro fullt tydliga och bestämda”. 

Ett delvis liknande fall finns i 1846 års ämbetsberättelse från JO1137 men med 
ett ytterligare inslag av förvirring, genom att domaren ifråga ibland beräknade 
lösen i banco, ibland i riksgälds, eftersom, som domaren hävdade, ”ortens 
allmoge vore ovan vid beräkning i bancomynt”. Att inte ange myntsorten 
tydligt var enligt advokatfiskalen (åklagaren) ett sätt försöka lura till högre 
betalning i bancomynt som var 50 procent mer värda, samt ge tillfälle till 
undanflykt, i händelse någon gång förhållandet skulle upptäckas. Straffet blev 
böter och ett halvårs avstängning. 

Theorell, justitieombudsman 1848-1856/58, tidigare verksam som 
häradshövding, diskuterade den ojämna fördelningen av sportlerna mellan 
häradshövdingar och dessutom ansåg stämpelavgiften, som ju inte ingick i 
sportlerna, men däremot gav provision, för ett ”af de sämsta mig bekanta 
beskattningssätt”1138. Han såg en fördel i den del av sportelinkomster ”hvilken 
jag trott mig böra taga i försvar såsom utgörande en drivkraft för lagskipnings-
arbetets gång”1139. Däremot kritiserade han de låga lönerna i överrätten, ”ett 
hinder som måste undanröjas”, och de höga inkomsterna hos vissa 
häradshövdingar på grund av sportelsystemet, eftersom det ledde till att 
”ledamotskapet i öfverrätten eller till och med Högsta Domstolen ej kan utan 
försakelse emottagas framför lägre domareplatser eller enskilda befattningar”. 
Hans kritik gällde den aktuella kombinationen av sportler och lön, inte enbart 
sportlerna. 

Att inkomstfrågan var personlig för JO Theorell framgår av 1855 års 
ämbetsberättelse1140 där han beklagade JO:s låga lön och kravet att dra av annan 
inkomst från JO-lönen som hade beslutats av 1834 års RD. Om detta inte hade 
skett hade han kunnat få del av sportlerna från den som nu förestod hans 
domsaga 

”enär det för ingen del var nödigt, att den man som förestår min 
domsaga har fått hela tiden uppbära och behålla oafkortade alla de 
sportelinkomster som tjensten afkastat, utan tvertom en billig andel 
deri kunnat af honom så väl som andra vicarierande domhafvande till 
mig aflemnas, hvarigenom ingen utgift för staten uppstått.” 

 
Att sportelreglerna även i fortsättningen förblev något av en 

tolkningsberoende etisk gråzon, framgår av en kommentar i Bengtssons 
domarmemoarer från perioden 1890-91, då han var biträde till en 
häradshövding och berömde dennes ”rättssinne ej minst i fråga om 

                                                 
1137 RD prot. 1847/8, 2 saml 1&2 avd., 2 bandet. 1846 års ämbetsberättelse. 
1138 RD prot. 1850/51, Bih. 2 s., 1 a., 2 b. 1849 års ämbetsberättelse, sid. 173. 
1139 RD prot. 1850/51, Bih. 2 s., 1 a., 2 b. 1850 års ämbetsberättelse, sid. 41. 
1140 RD prot. 1856/58, Bihang 2 s., 1 a. 2 b. Berättelse till Riksdagen år 1856, s. 122 
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inkomsterna, som ej ställde mitt samvetes utlåtande i strid med lösen-
förordningens föreskrifter, sådana dessa tillämpades av honom: Snarare 
debiterade han för litet än vad lag förmådde”1141. 

                                                 
1141 Bengtsson (1947), s. 109. 
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Bilaga 5. 11 år som extra lantdomare 

Tabell. Sammanfattning av C-E Bengtssons år som domaraspirant enligt hans 
egna Minnesanteckningar (1947) 

 
Domsaga och titel Tid Villkor 
Norra 

Ångermanlands 
domsaga, notarie 

mars-
aug. 1890 

Ingen ersättning 

Jämtlands norra 
domsaga 

korta 
förordnan-
den sept. 
1890-april 
1891   

Ingen fast ersättning, men ersättning 
för diktamensskrivning och nödtorftigt 
möblerad bostad (allt fritt utom 
klädtvätt) samt resa mellan 
tingsplatserna. De sista månaderna 60 
kr/månaden och för fem månaders 
biträdesarbete en 100-lapp. 

Kalix domsaga, 
Nederkalix, extra 
domare 

febr 1891,  
juli-sept. 

1891,  
nov. 

1891-mars 
1892 

 

Utnämnd till vice 
häradshövding 

31 maj 
1892 

 

Forts. Kalix 
domsaga, Kalix eller 
Nederkalix, extra 
domare 

aug.-sept. 
1892, 

nov. 1892 
mars-

april 1893 
juli-sept. 

1893 
nov.-dec. 

1893  

Reseersättning, 20 kr för 
expediering av varje mål, dag-
traktamente, totalt ”en ganska 
avsevärd vinst” i förhållande till 
verklig rese- och dagkostnad. 
Åklagaren hade ”passat på att 
omhänderta och lagfara fyra andra 
personer för mindre förbrytelser, 
kanske med välvillig tanke på att 
förbättra brottmålsdomarens magra 
ersättning…” 

Torneå domsaga jan.-febr. 
1894  

Ständiga lån.  
Ersättning enligt lag: 

stämpelprovision, lösen för 
expeditioner, tjänstgöringspengar med 
förvaltnings-bidrag, varierande 600-2 
900 kronor1142; B. fick hela summan, 2 
900 kronor samt lösen, varierade 12,20-
289,45 kr mellan tingsplatserna. 

Västerbottens mars- Fick lösen och reseersättning, men 

                                                 
1142 Vid ett formellt vakansförordnande var villkoren halva lönen, dvs. 4 500 kronor. 
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mellersta domsaga sept. 1894 avstod lön och tjänstgöringspengar 
(och slapp därmed också bekosta 
domsagans kostnader). Konstaterar att 
det blev ej ringa överskott av resor och 
dagtraktamenten. 

Svea hovrätt, extra 
notarie  

Under 
mellan-
tiden 1894 

 

Västerbottens 
mellersta domsaga, 
extra domare 

jan-aug. 
1895 

Byte av ordinarie, tjänstledig 
häradshövding men nytt vikariat med 
samma villkor som tidigare. 

Gotlands södra 
domsaga 

aug.-nov. 
1895 

Häradshövdingen stod för 
kanslirum och skötsel-utgifter, och 
behöll därför lön, tjänstgöringspengar, 
stämpelprovision samt lösen av 
dombok och små-protokoll. B:s arvode 
var kost och logi i härads-hövdingens 
lägenhet, ”inkomsterna av det löpande 
domarämbetet i inskränkt mening”, 
50-60 kronor/ /månaden. Den bästa 
uppgörelsen hittills, enligt B. 

Härjedalens 
domsaga 

jan.-maj 
1896 

Vikarie för riksdagsman. Inga 
tjänstgöringspengar men heller inga 
förvaltningskostnader. 

Ångermanlands 
västra domsaga 

aug.-sept. 
1896 

Vakansförordnande, dvs. halva 
lönen 4 500 kronor, samt lösen och 
tjänstgöringspengar men också 
skyldighet att bekosta utgifterna för 
domsagans förvaltning. 

Örebro stad, t.f. 
borgmästare och 
överexekutor 

okt. 1896-
april 1897 

400 kronor/månaden 

Uppsala läns 
mellersta domsaga 

maj 1897-
febr. 1899 

Gratis kanslirum (i 
häradshövdingens bostad), inga tjänst-
göringspengar, men däremot lösen1143. 
Efter 7 år som extra fick han nu vid sin 
sida en ”förare av memorialet till 
handläggningarna i häradsrätten”. 
Eftersom han nu hade ständigt 
förordnande kunde han söka tjänst-
ledighet sommar och jul; förlovade sig 
1897. 

                                                 
1143 Detta innebar, enligt Bengtsson, för den ordinarie häradshövdingens del, att dennes in-
komster med 900 kronor/år skulle komma att överstiga hans pensionsrätt. Överenskommel-
sen verkar ha varit en del i domarens successiva nedtrappning inför pensioneringen. En så-
dan innebar sämre villkor än aktiv sysselsättning som häradshövding. 
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Adj. ledamot i Svea 
hovrätt 

febr.-
sept.1899 

2000 kronor/år 

Uppsala läns 
mellersta domsaga, 

vakansförordnande 
som häradshövding 

okt.1899-
april 1900 

B. meddelade häradshövdingen mot 
slutet av 1899 att han inte längre vill 
avstå alla tjänstgöringspengarna, 
varvid häradshövdingen begärde 
avsked och B. förordnades som 
häradshövding t.v., dvs. ett 
vakansförordnande. 

Uppsala läns norra 
domsaga  

maj-dec. 
1900 

Fick använda kanslirummet mot en 
mindre avgift. Vakansförordnande, 
dvs. halva lönen, 4 500 kronor utöver 
detta inkomsterna från domsagan, 10 
500 kronor/år. 

Nora domsaga
  

jan-april 
1901  

Riksdagsmannavikariat. B. fick 
inkomsterna av det löpande 
domarämbetet; stämpelprovisioner, 
tjänstgöringspengar samt lösen i övrigt 
skulle tillfalla den ordinarie 
innehavaren mot att denne stod för 
kostnader för utskrifter, resor och 
dylikt. 

Ordinarie 
häradshövding i 
Medel-pads östra 
domsaga 

Utnämnd 
27 april 1901 

Bröllop 5 mars 1901. 

 



 

306 
 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Kungliga Biblioteket 
Kejserliga senaten. De femtiotvå frågorna. Kejserliga senatens protokoll för 

den 4 maj 1861 angående de 52 frågor hwilka komma att föreläggas deputerade 
utaf landets fyra stånd. Helsingfors 1861. 

 
Betänkande utarbetat av kommitté tillsatt av XIX ordinarie kyrkomöte för att 

utreda frågor rörande en revision av kyrkans lagstiftning och förvaltning. 
Helsingfors 1867. 

 
Kejserliga senaten. Prokuratorns i Kejserliga senaten för Finland berättelse 

till 1894 års lantdag etc. Helsingfors 1894.  
 
Kejserliga senaten. Berättelse avgifven af Civilexpeditionen i Kejserliga sena-

ten för Finland för åren 1894-96. Helsingfors 1897. 
 
Kejserliga senaten. Ecklesiastikexpeditionens i Kejserliga senaten för Finland. 

Berättelse 1894-1896. Helsingfors 1897. 
 

Riksarkivet 
Kammarkollegiets ärendearkiv 
Statskontorets skrivelser till Kungl. Maj:t t.o.m. 1840 
Statskontorets statförslag, framförallt Indragningsstaten, samt 

specialutgiftsstater (kallas ibland Statsliggaren från mitten av 1800-talet) 
Konseljdatabasen 1840-1920. 
 

Riksdagsbiblioteket 
Riksdagstrycket (sakregister, propositioner, protokoll, utskottsbetänkanden), 

vari ingår även den s.k. Riksdagstidningen 18 november 1809 
Den tryckta Statsliggaren (1900-talet) 
Svensk författningssamling (och motsvarande samlingar av förordningar 

m.m. från 1800-talets början). 
Statskalendern (halvofficiell) 
 

SOU (Statens offentliga utredningar) och föregångarna  

Allmänt 
Comiterades till reglering af rikets styrelseverk underdåniga betänkande. RD 

prot. 1823, Bih. 1 saml., 1:a bandet. 



 

307 
 

Underdånigt betänkande ang. förändrad organisation af Rikets styrelse- och 
förvaltningsverk. 1859. 

Betänkande angående reglering af statens ämbetsverk etc. Stockholm 1908. 
RD prot. 1907, Bihang 2. s.,2 a., 3 b. 

Utredning och förslag beträffande ny definitiv lönereglering för 
befattningshavare vid statsdepartement och centrala ämbetsverk (LXII). 
Stockholm 1920 

Behörighetskommittén: Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde 
till statstjänster. Stockholm, 1920.  

SOU 1925:41, 5. Betänkande med nytt förslag till civil tjänstepensionslag, 
innefattande jämväl förslag rörande pensionering av vissa icke-ordinarie 
befattningshavare vid allmänna civilförvaltningen m.m. 

SOU 1944:24. Betänkande med förslag rörande redovisning av lagstiftningen 
om kvinnas behörighet att innehava statstjänst m.m. 

Officer 
SOU 1925:24. Militär tjänstepensionslag. 
SOU 1929:8. Underofficerarnas tjänsteställning.  
SOU 1939:43. Rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m.m.  
SOU 1943:21. Reglering av det militära arvodesväsendet. 
SOU 1953:28. Befälsordningen vid infanteriet. 
SOU 1959:23. Arméns befäl: befälsordningen etc. 
SOU 1967:15. Tjänsteställning inom krigsmakten.  
SOU 1996:139 De två kulturerna. Om den civila och militära sektorns försök att 
styra varandra under fyra sekler. 
SOU 2001:23, Officer för ett nytt försvar. 

Präst 
Betänkande och förslag ang. reglering af presterskapets aflöning, afgivet 

1903. RD 1908 prot. Bihang 2 s., 2 a., 6 b. 
SOU 1929:39 Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om 

prästerskapets avlöning etc.  
SOU 1948:44. Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av 

präster m.m. 
SOU 1967:46. Kyrklig egendom. Skattefrågor. Prästerskapets privilegier. 
SOU 1978:1. Stat – kyrka. Ändrade relationer mellan staten och kyrkan. 
SOU 1997:44. Staten och trossamfunden. Svenska kyrkans personal. 

Fögderi och landsstat 
VPM: Om indragning av landsstatens sportler, avlämnat 1908 av en 

kommitté med Johan Widén som ordförande. Prop 1909:37, bilaga. 
VPM ang. Fögderiförvaltningsfrågans nuvarande läge. Avgivet den 31 

augusuti 1916. Ur RD prot. Bihang 2 s., 2 a., 4 b. 
SOU 1922:49: Omorganisation av polisväsendet i riket.  
SOU 1929:17. Rationell skatteuppbörd. 
SOU 1930:16. Skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med 

dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m.m. 



 

308 
 

SOU 1930:31. Förberedande utredning angående omorganisation av 
landsfiskalsbefattningarna m.m. 

SOU 1961:34. Huvudmannaskapet för polisväsendet m.m. 
SOU 1967:22 Skatteförvaltningen.  

Häradshövding 
Underdånigt betänkande med förslag till reglering af häradshöfdingarnas 

löneförmåner. 5 dec 1873. RD prot 1874, Bih 2 saml, 2 afd.. 
Betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom 

avlöningsform för domare m.m Stockholm 1921. 
SOU 2000:99. Domarutnämningar och domstolsledning. Frågor om 

utnämning av högre domare och domstolschefens roll. 

Läkare 
SOU 1948:14. Läkarvård. Den öppna läkarvården i riket. Utredning och 

förslag av Medicinalstyrelsen. 
SOU 1958:15 Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena 

Professor 
SOU 1946:9. 1. Docentinstitutionen.  
SOU 1980:3 Lärare i högskolan. 
SOU 1996:21. Reform och förändring 
SOU 1996:166. Lärare för högskola i utveckling. 
SOU 2004:27. En ny doktorsutbildning. Bilaga 5 Forskarutbildningens 

förändringar – en översikt.  
 

Statistik 
Arbetsgivarverkets lönestatistik för 1989 och 2003. 
 
Riksbanken (2008). Konsumentprisindex för Sverige 1290-2006 av Rodney 

Edvinsson och Johan Söderberg. Tillgänglig /online/: www.historia.se. Senast 
granskad 2011-09-30. 

 
SCB. BiSOS. Avlönings- och pensionsstatistik 1881-88. 1881-91 (samlat i en 

volym i Riksarkivet. Se även webben). 
 
SCB. Historisk statistik. Statistiska översiktstabeller utöver i del I och II 

publicerade. 1913 och vissa följande år. 
 
Statistisk årsbok 1920. 
 
Statistiska meddelande ser A band IV (Stockholm 1949), SCB. 
 

http://www.historia.se/


 

309 
 

Litteratur 

Abrahamsson, Bengt (2005), Militärer, makt och politik. Stockholm: För-
svarshögskolan. 

af Forsell, Carl (1833,), Statistik öfver Sverige. Grundad på offentliga 
handlingar. Andra upplagan. Stockholm. Facsimileupplaga (1978) 
Stockholm: Bokförlaget Rediviva. 

Agardh, Carl Adolph (1857-61), Försök till statsekonomisk statistik öfver 
Sverige. Carlstad. Citatet hämtat ur Lundqvist, Gösta (red) (1954), Ci-
vila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund 1904-1954. Jubileums-
skrift. Stockholm: Civila statsförvaltningens tjänstemannaförbund. 

Ahnfelt, Paul Gabriel (1882), Studentminnen. Anteckningar och tidsbilder 
från hemmet, skolan, universitet och församlingen. Stockholm: Oscar L. 
Lamms förlag. 

Alexandersson, Nils (1935), Justitieombudsmannen; Militiombudsmannen. 
Sveriges Riksdag: historisk och statsvetenskaplig framställning. Bd 16. 
Stockholm: Riksdagen.  

Alsne, Sten (1966), Från prästtionden till reglerad lön. 
Pastoraliekonventionerna i Uppsala ärkestift 1810-1862. Uppsala: 
Uppsala universitet. 

Amnå, Erik (1981), Planhushållning i den offentliga sektorn. Budgetdialogen 
mellan regering och förvaltning under efterkrigstiden. Stockholm: 
Norstedt. 

Andersson, Catrin (2004), Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den 
svenska staten 1718-1987. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, 
Stockholms universitet. 

Andersson, Stefan (1995a), Juristen – ämbetsmannen. I Bertilsson, M (1995). 
Andersson, Stefan (1995b), Jurister som fria yrkesutövare. I Bertilsson, M 

(1995). 
Andersson-Skog, Lena – Strömberg, Helén (red) (2001): Från en öm hand till 

kall elektronik? Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet. 
Umeå universitet. Institutionen för geografi och ekonomisk historia. 
(Elektronisk resurs 2012). 

Asker, Björn (2001), ´Från vidare handläggning ur domboken afskrifvet´. 
Karlskoga häradsrätt och Alfred Nobels kvarlåtenskap. I Spåren efter 
Nobel. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven. Stockholm: 
Riksarkivet. 

Asker, Björn (2007), Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520-
1920. Stockholm: Riksarkivet.  

Baruch, Marc Olivier – Duclert, Vincent (eds.) (2000), Serviteur de l´État. Une 
histoire politique de l´administration francaise 1875-1945. Paris: la 
Découverte. 

Beckman, Svante (1990), Professionalization, borderline, authority and 
autonomy at work. I Burrage-Torstendahl (1990). 

Bengtsson, Carl Em. (1947), Minnesanteckningar från tjänstgöring som 
tingsbiträde och t.f. domhavande åren 1890-1901. Stockholm: Seelig. 



 

310 
 

Benum, Edgeir (1979), Sentraladministrasjonens historie. Bd 2, 1845-1884. 
Oslo: Universitetsforlaget.  

Bergman, Malin (2001), När lagen mötte verkligheten. Kvinnors tillträde till 
akademiska studier och högre statliga tjänster 1870-1930. 
Examensarbete, 20 poäng. Tillgänglig /online/: 
<lup.lub.lu.se/luur/…pdf> Lund: Juridiska fakulteten vid Lunds 
universitet.  

Bergstrand, Hilding (1958), Svenska läkaresällskapet 150 år. Dess tillkomst 
och utveckling. En återblick. Lund: Svenska Läkaresällskapet. 

Bergström Carin (1991), Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 
1720-1800. Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Stockholm: 
Nordiska museets Handlingar 110. 

Berner, Mats (2001), Kontrovers och konsensus. Vetenskap och politik i 
svenskt 1990-tal. Stockholm. SISTER. Bokförlaget Nya Doxa. 

Bernström, Åke (1988), Officerskår i förändring. Den svenska 
arméofficierskårens rekrytering, utbildning och tjänstgörings-
förhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm: Stockholms 
universitet. 

Bertilsson, M (red) (1995), Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och 
marknad. Stockholm. Nerenius & Santerius förlag. 

Bertilsson, Margareta (1989), Juristerna i välfärdsstaten. I Selander (1989). 
Bertilsson, Margareta (1995), Inledning. I Bertilsson, M (red) (1995). 
Bexelius, Alfred (1981), Vår förste JO 1810-23: vad han såg, vad han 

uträttade. Stockholm: Norstedt. 
Biskopsmötet (1990). Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan. Ett 

biskopsbrev om kyrkans ämbete. Stockholm. Stockholm. 
Ärkebiskopsämbetet. 

Biörck, Gunnar (1953), Medicin för politiker och andra uppsatser. Malmö: 
Alhem. 

Biörck, Gunnar (1968), Läkaren i det moderna samhället : Malte Ljungdahl-
föreläsning inför Malmö läkareförening den 17 januari 1968. Malmö: 
Lundgrens bokhandel. 

Biörck, Gunnar (1987), Intervju i Läkartidningen, vol 84, nr 41. Stockholm: 
Sveriges läkarförbund. 

Björklund, Stefan (1964), Jordägare och jordintressen på 1823 års riddarhus. I 
Statsvetenskaplig tidskrift, årgång 67. Lund: C W K Gleerup.  

Blomqvist, Göran (1992), Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och 
akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück. Lund: 
Lund univ. Press. 

Blomstedt, Yrjö (red) (1985), Administrasjon i Norden på 1700-talet. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Blundo, Giorgio –de Sardan, Jean-Pierre Olivier (2006), Everyday corruption 
and the state. Citizens and public officials in Africa. London: Zed; Cape 
Town: David Philip. 

Bolin, Anna (2008), The military profession in change – the case of Sweden. 
Lund: Department of Political Science, Lund University. 



 

311 
 

Brante, Thomas (1989), Professioners identiteter och samhälleliga villkor. I 
Selander (1989). 

Brint, Steven (1994), In an age of experts. The changing role of professionals 
in politics and public life. Princeton, N.J., USA: Princeton, N.J. : 
Princeton University Press. 

Brooks, M A – B J Heidra, B J (1988), In search of rent-seeking. I Rowley – 
Tollison – Tullock (1988). 

Buchanan, James M – Tullock, Gordon (1962), The calculus of consent logical 
foundations of constitutional democracy. Mich.: Ann Arbor. 

Burdeau, François (1994), Historie de l´administration francaise. Du 18e au 
20e siècle. Paris: Montchrestien. 

Burrage, Michael – Jarausch, Konrad H – Siegrist, Hannes (1990), An actor-
based framework for the study of the professions. I Burrage – 
Torstendahl 1990. 

Burrage, Michael – Torstendahl, Rolf (eds) (1990), Professions in theory and 
history. Rethinking the study of the professions. London: Sage.  

Bååth, Ludvig Magnus – Munthe, Arne (1930), Kungl. Statskontoret 1680-
1930. Stockholm 1930. 

Böhme, Klaus Rickard – Huldt Bo – Zetterberg, Kent (1996), De två 
kulturerna – politisk styrning och försvarets ledning i ett historiskt 
perspektiv. SOU 1996:130. 

Canals, Carlos Carrasco (1975), La burocracía en la España del siglo XIX. 
Madrid: Instituto de estudios de administracion. 

Carlgren, Ingrid – Marton, Ference (2005), Lärare av imorgon. Stockholm: 
Lärarförbundets förlag. 

Carlsson, Sten (1966), Yrken och samhällsgrupper. Den sociala 
omgrupperingen i Sverige efter 1866. I Thomson, Arthur (red) (1966), 
Samhälle och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning 
utg. i anledning av tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. Stockholm: 
Kommittén för firande av representationsreformens 100-årsjubileum. 
(Utförligare redovisning i intressanta avseenden än i Carlsson, Sten 
(1968)).  

Carlsson, Sten (1968), Yrken och samhällsgrupper. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell.  

Carlsson, Sten (1973), Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier 
rörande det svenska ståndssamhällets upplösning. Lund: Gleerup. 

Cavallin Aijmer, Maria (2003), I kungens och folkets tjänst. Synen på den 
svenska ämbetsmannen 1750-1780. Doktorsavhandling. Göteborg: 
Historiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Chester, Norman (1981), The English administrative system 1780-1870. 
Oxford: Clarendon Press.  

Christoffersson Ulf (1983), De statligt anställda i Sverige. I Lundqvist, 
Lennart och Ståhlberg, Krister, Byråkrater i Norden. Utvecklingsdrag i 
statstjänstemannakårerna under efterkrigstiden. Åbo: Åbo akademi. 

Church, Clive H (1981), Revolution and red tape: the French ministerial 
bureaucracy 1770-1850. Oxford: Clarendon Press.  



 

312 
 

Clark, Linda L (2000), The rise of professional women in France. Gender and 
public administration since 1830. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Crouch, Colin (1993), Industrial relations and European state traditions. 
Oxford: Oxford University Press. 

Dahlgren Stellan – Stadin, Kekke (1990), Från feodalism till kapitalism. 
Skatternas roll i det svenska samhällets omvandling 1720-1910. 
Uppsala: Historiska institutionen. 

Dahlgren, Stefan (1982), Skattesystemet som exploateringsform under 1600- 
och 1700-talen. I Historisk Tidskrift 1982:4. Stockholm: Svenska 
historiska föreningen. 

Dahlgren, Stellan (1986), A fiscal history of Sweden. Stockholm: 
Riksskatteverket.  

Daun, Åke (1998): Svensk mentalitet. 3:e omarbetade upplagan. Stockholm: 
Rabén Prisma. 

Due, Jesper – Madsen, Jørgen Steen (1990), "Man kan kun gå på to ben". 
Lærerne mellem profession og fagforening. En sociologisk undersøgelse 
af Danmarks lærerforenings medlemmer og tillidsrepræsentanter. 
Köpenhamn: Danmarks lærerforening. 

Dunlop, John T (1970), Industrial relations systems. A Holt-Dryden Book. 
New York. (Första upplagan New York 1958). 

Edén Nils – Schalling Erik – Berglöf, Lennart 1941), Kammarkollegiets histo-
ria. Stockholm: Isaac Marcus Boktryckeri.  

Ehn, Billy – Löfgren, Orvar (2004), Hur blir man klok på universitetet? Lund. 
Studentlitteratur. 

Ekenberg, Otto (1952-1960), Den svenska statsförvaltningens avlöningsväsen, 
del I-III. Stockholm: Statens nämnd för utgivande av 
förvaltningsrättsliga publikationer. 

Ekerling, Leif (1996), Byråkrater berättar. Minnen, hågkomster och anekdoter 
berättade av tjänstemän hos skatte- och kronofogdemyndigheten för 
Leif Ekerling. Riksskatteverket. Stockholm. 

Eklöf, Motzi (2000), Läkarens ethos. Studier i den svenska läkarkårens iden-
titeter, intressen och ideal 1890-1960. Linköping: Tema, Linköpings uni-
versitet. 

Ekströmer, Aina (red.) (2007), Livmedikus Carl Johan Ekströmer – kirurg och 
nydanare. 1793-1860. Köpingsvik: Aina Ekströmer. 

Elmbrant, Björn (2010), Stockholmskärlek. En bok om Hjalmar Mehr. 
Stockholm: Atlas. 

Elvander, Nils (1988), Den svenska modellen. Löneförhandlingar och 
inkomstpolitik 1982-1986. Stockholm: Allmänna förlaget, FA-rådet. 

Elvander, Nils (1991), Lokal lönebildning. Lönebildning i Sverige och 
Storbritannien. Stockholm: SNS, FA-rådet. 

Engermann, Stanley L –Gallman (2000), Robert E, The Cambridge economic 
history of the United States. Vol. III. Cambridge: Cambridge University 
Press.. 



 

313 
 

Enzell, Magnus (2002), Requiem for a constitution: constitutionalism and 
political culture in early 20th century Sweden. Doktorsavhandling. i 
statsvetenskap. Stockholm: Stockholms universitet. 

Ericson Wolke, Lars (2002), Svenska knektar: indelta soldater, ryttare och 
båtsmän i krig och fred. Lund: Historiska media. 

Erlander, Tage (2001), Dagböcker 1945-49. Hedemora: Gidlunds förlag.  
Erlander, Tage (2003), Dagböcker 1953. Hedemora: Gidlunds förlag. 
Fahlbeck, Erik (1944), Ämbets- och tjänstemän. I Brusewitx, Axel (red), 

Statsvetenskapliga studier till statsvetenskapliga föreningens i Uppsala 
tjugofemårsdag 7/11 1944. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Fant, Carl Georg (1886), Om lifränte- och kapitalförsäkringsanstalter. 
Mariestad. 

Fehrman Carl – Westling, Håkan – Blomqvist, Göran (2004), Lärdomens 
Lund. Lunds universitets historia 1666-2004. Lund: Lunds universitet. 

Feldt, Kjell-Olof (1991), Alla dessa dagar… I regeringen 1982-1990. 
Stockholm: Norstedts. 

Feldt, Kjell-Olof (2011), Skolornas resultat ska vara öppna och tillgängliga. I 
Isaksson (2011). 

Fjelkner, Metta (2011), Förord. Dags att förbättra skolan – på allvar! I 
Isaksson (2011). 

Flora, Peter (1986), Growth to limits. The western European welfare states 
since Worlds War II. Vol. 1. Berlin, New York: de Gruyter. 

Forssell, Arne (1927), Gripenstedt och löneregleringen 1856-1860. I tidskriften 
Från svenska statsförvaltningen. Stockholm: De extra ordinaries 
förening. 

Forssell, Nils (1936), Svenska postverkets historia II. Stockholm: 
Generalpoststyrelsen. 

Frangeur, Renée (1998), Yrkeskvinna eller makens tjänarinna. Striden om 
yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige. Lund: Arkiv. 

Fredriksson, Berndt (1980), Finansförvaltning i förvandling. I Granholm – 
Rydén (1980). 

Freidson, Eliot (1994), Professionalism reborn. Theory, prophecy, and policy. 
Oxford: Polity Press ; Chicago, Ill.: University of Chicago Press. 

Frohnert, Pär (1985), Administration i Sverige under frihetstiden. I Blomstedt 
(1985).  

Frohnert, Pär (1993), Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala 
förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775. Stockholm: Institutet 
för rättshistoriska forskning. 

Frykman, Jonas – Löfgren, Orvar (1979), Den kultiverade människan. Lund: 
Liber Läromedel. 

Frängsmyr, Carl (2010), Uppsala universitet 1852-1916. Volym 2:1 och 2:2. 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Furhoff, Anna-Karin – Krakan Ingvar (2003), Svensk allmän medicin – när 
praktiken fick en teori. I Sjöstrand (2003). 



 

314 
 

Fältholm, Ylva (1998), Work, cooperation and professionalization. A multiple 
case study. Doctoral thesis. Luleå: Luleå University of Technology. 

Försäkringsinspektionen (1954), Enskilt försäkringsväsen – hur det vuxit 
fram, hur det övervakas. Stockholm: Försäkringsinspektionen. 

Gierow, Krister (1971), Lunds universitets historia – utgiven av universitetet 
till dess 300-årsjubileum. 3, 1790-1867. Lund: Gleerup. 

Gillis, John R (1971), The Prussian bureaucracy in crisis 1840-60. Origins of an 
administrative ethos. Stanford Stanford, Calif. 

Goldin, Claudia: Labor markets in the twentieth century. I Engermann – 
Gallman (2000). 

Granholm, Arne – Engellau, Patrik (1981), Byråkraternas egen byråkrati. Förr 
och nu. Stockholm: Statskontorets småskrifter 5. 

Granholm, Arne – Rydén, Margot (red.) (1980), Statskontoret 1680-1980. En 
jubileums- och årsskrift. Stockholm: LiberFörlag. 

Grape, Ernst (1961), Svenska postverkets central- och distriktsförvaltningar. 
Stockholm: Generalpoststyrelsen. 1961. 

Grill, Claes Lorentz (1855), Statistiskt sammandrag af svenska 
indelningsverket. Första bandet. Stockholm. (Göteborg 1988). 

Gustafsson, Lennart (1988), Från patriark till part – spelregler och lönepolitik 
för staten som arbetsgivare. Rapport till Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO). Ds 1988:4. Stockholm: Allmänna förlaget. 

Gårestad, Peter (1987), Industrialisering och beskattning i Sverige 1861-1914. 
Uppsala: Uppsala universitet. 

Gäfvert, Björn – Söderberg, Ulf (1982), Regementsskrivaren. En studie i 
indelta regementens förvaltning under 1800-talet. I Meddelanden från 
Krigsarkivet IX. Stockholm. 

Harrison, Dick (2002), Jarlens sekel. Stockholm: Ordfront. 
Harrysson, Lars (2001), Arbetsgivare och pensioner. Industriarbetsgivarna 

och tjänstepensioneringen i Sverige 1900-1948. Lund Värpinge Ord & 
Text. 

Hasselberg, Ylva och Kärnekull, Erik (2001), I rikets tjänst – en ESO-rapport 
om statliga kårer. ESO. Ds 2001:45. Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer. 

Hasselberg, Ylva (2009), Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om 
universitetet och framtiden. Hedemora/Möklinta: Gidlund. 

Hasselberg, Ylva (2012), Vetenskap som arbete. Normer och 
arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen. Uppsala 
universitet, Uppsala STS, Gidlunds förlag. 

Haug, Marie R 2000), Deprofessionalization: an alternative hypothesis for the 
future. Sociological review monographs, no 20. 2000. Keele: University 
of Keele. 

Heckscher, Gunnar (1933), Konung och statsråd i 1809 års författning. 
Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Heckscher, Gunnar (1958), Svensk statsförvaltning i arbete. Andra rev. 
upplagan Stockholm: SNS.  



 

315 
 

Heimbürger, Hans (1938), Svenska telegrafverket : historisk framställning. 
Bd 2, Det elektriska telegrafväsendet 1853-1902. Stockholm: 
Telegrafverket. 

Hellberg, Inga (1978), Studier i professionell organisation. En 
professionsteori med tillämpning på veterinäryrket. Göteborg: 
Sociologiska inst., Göteborgs Universitet. 

Hellberg, Inga (1991), Professionalisering och modernisering. En studie av 
nordiska akademiker i offentlig tjänst. Stockholm: Arbetslivscentrum, 
Brevskolan. 

Hellberg, Inga (1997), Det fackliga förtroendet. En studie av ombudsmän och 
experter 1950-1991. Stockholm: Atlas. 

Hodgson, G M(1993), Transaction costs and the evolution of the firm. I Pitelis 
(1993). 

Horn, Murray J (1995), The political economy of public administration. 
Institutional choice in the public sector. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Hultqvist, Per (1954), Riksdagsopinionen mot ämbetsmannaintressena från 
representationsreformen till 1880-talets början. Göteborg: Wettergren & 
Kerber. 

Högskoleverket (2012), Rekryteringsmål för kvinnliga professorer – ett 
regeringsuppdrag anno 2012. Stockholm: Högskoleverket. 

Höjer, J Axel (1975), En läkares väg. Från Visby till Vietnam. Stockholm: 
Bonnier. 

Isaksson, Christer (2011), Löfte om lika resurser till alla. I Isakson (2011). 
Isaksson, Christer (red.) (2011), Kommunaliseringen av skolan. Vem vann – 

egentligen? Stockholm: Ekerlid. 
Isling, Åke (1980), Kampen för och mot en demokratisk skola. Stockholm: 

Sober. 
Ivarsson Westerberg, Anders (1999), Förändrad fogde – Reformer och 

förändringar i statens kärna. SCORE rapportserie 1999:6. Stockholm : 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. 

Jesperson, Leon –Petersen, E Ladewig (red.) (2000), Dansk 
forvaltningshistorie. Stat, forvaltning og samfund I. Fra middelalderen 
til 1901. Köpenhamn 2000. 

Johannisson, Karin (1990), Medicinens öga, sjukdomn, medicin och samhälle 
– historiska erfarenheter, Stockholm. Norstedts. 

Jordansson, Birgitta (2005), Jämställdhet och genus på akademiens villkor. 
Två exempel på det vetenskapliga fältets agerande i samband med po-
litiska satsningar. I Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4. 

Kihlberg, Leif (1972), Folktribunen Adolf Hedin. För frihet och rättvisa åt 
gemene man. Stockholm: Bonnier. 

Kocka, Jürgen (1990), Bürgertum and professions in the nineteenth century: 
two alternative approaches. I Burrage – Torstendahl (1990). 

Krantz, Olle (1987), Historiska nationalräkenskaper för Sverige. Offentlig 
verksamhet 1800-1980. Lund: Ekonomisk-historiska föreningen.  



 

316 
 

Kvarnström, Lasse – Waldemarsson, Ylwa – Åmark, Klas (1996), I statens 
tjänst. Statlig arbetsgivarpolitik och fackliga strategier 1870-1930. Lund: 
Arkiv förlag. 

Lagerroth, Fredrik (1927), Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling. 
Ett systemskifte inom svensk statshushållning. Lund: Skrifter utg.av 
Fahlbeckska stiftelsen. 

Lagreid,Per – Roness, Paul G (1983), De statligt anställda i Norge. I 
Lundquist – Ståhlberg (1983): Byråkrater i Norden. Utvecklingsdrag i 
statstjänstemannakåren under efterkrigstiden. Åbo 1983. 

Landgren, Karl Gustaf (1890), Om Konungens sanktionsrätt vid förändring 
eller upphäfvande av statens ordinarie inkomster. Uppsala: 
Lundequistiska bokhandeln. 

Larson, Magali Sarfatti (1977), The rise of professionalism. A sociological 
analysis. Berkeley: Univ. of California P. 

Leicht, Kevin T m.fl (2009), New public amangement and new 
professionalism across nations and contexts. I Current sociology, 2009, 
vol. 57, sid. 581-605. Monograph 2. the International Sociological 
Association. London: Sage publications. 

Lennmalm, Frithiof – Severin, John (1910), Karolinska mediko-kirurgiska 
institutets historia. Första delen. Stockholm: Isaac Marcus´ boktryckeri. 

Liff, Roy (2011), Professionals and the new public management. Multi-
professional teamwork in psychiatric care. Göteborg: BAS, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

Lindegård, Sven (1999), Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från 
medeltid till nutid. Lund. Arcus förlag.  

Lindgren, Håkan (red.) (1992), Teori, empiri och metod i en ekonomisk-histo-
risk analys. Uppsala: Uppsala papers in economic history. 

Lindqvist, Rafael (1990), Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati. Det svenska 
sjukförsäkringssystemets utveckling 1900-1990. Lund: Arkiv. 

Lindstedt, Sam (1926), Civilstatens änke- och pupillkassas verksamhet 1826-
1926. Stockholm: Civilstatens änke- och pupillkassa. 

Lundberg, Frida (tidigast 2008), Thamprofessorerna tio år senare. Tillgänglig 
/online/: https://www.genus.se/digital Assets/...thamprofessurerna.pdf . 
Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv 
på genus och forskningspolitik, Göteborgs universitet. Inhämtat 2012.  

Lundgren, Britta (1990), Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i 
det svenska postväsendet. Stockholm: Carlsson. 

Lundgren, Valborg (1987), Våra första kvinnliga advokater. I Från 
advokatens verkstad. Uppsatser utgivna med anledning av Sveriges 
advokatsamfunds 100-årsjubileum 1987. Stockholm: 
Advokatsamfundet. 

Lundh, Christer (2010), Spelets regler. Institutioner och lönebildning på den 
svenska arbetsmarknaden 1850-2010. Andra upplagan. Stockholm: SNS 
Förlag. 

Lundh, Christer m.fl. (2004), Wage formation, labour market institutions and 
economic transformation in Sweden 1860-2000. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International. 



 

317 
 

Lundquist,Lennart – Ståhlberg, Krister (red.) (1983), Byråkrater i Norden. 
Utvecklingsdrag i statstjänstemannakåren under efterkrigstiden. Åbo: 
Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. 

Lundqvist, Gösta (red) (1954), Civila statsförvaltningens 
tjänstemannaförbund 1904-1954. Jubileumsskrift. Stockholm: CST. 

Lärarnas Riksförbund (2012). ”Lärares arbetstid”. Tillgänglig /online/: 
www.lr.se/lonerlagaravtal/jobboch ledighet/arbetstidsreglerna...html s. 
9. Senast uppdaterad 2012-03-01. 

Löwnertz, Susanne (1983), De svenska skatternas historia. Stockholm: 
Riksskatteverket.  

Magnusson Lars – Ottosson Jan (eds) (2009): The evolution of path 
dependence. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar. 

Mahoney, James – Rueschemeyer, Dietrich (eds) (2003), Comparative 
historical analysis in the social sciences. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Mankell, Julius (pseudonym S.L) (1873), Om vårt skatteväsende och dess 
reformerande. Stockholm: Associationsboktryckeriet.  

Maurseth, Per (1979), Sentraladministrasjonens historie. Bd 1, 1814-1844. 
Oslo: Universitetsforlaget. 

McClelland, C E (1990), Escape from freedom? Reflections on German 
professionalization 1870-1933. I Torstendahl – Burrage (eds) (1990). 

McCord, Norman (1991), British history 1815-1906. Oxford: Oxford 
University Press. 

McNutt, Patrick A (1996), The economics of public choice. Contemporary 
issues in the political economy of government. Cheltenham: Edward 
Elgar. 

Meltz, Peter – Silfverberg, Christer (2007), Skatterättsliga aspekter på bidrag 
till forskning särskilt vid statliga universitet och högskolor. Tillgänglig 
/online/: www.juridicum.su.se/.../Jubelskrift2007 

Modéer, Kjell Å (1994), Den svenska domarkulturen – europeiska och 
nationella förebilder. Lund: Corpus juris. 

Modéer, Kjell Å (2009), Juristernas nära förflutna. Rättskulturer i förändring. 
Stockholm. Santerus förlag.  

Muhrs brukskatekes av Gustaf Lindberg (1904). Andra upplagan. Filipstad: 
Bronellska Bokhandelns förlag. 

Munthe, Arne (1934), Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige 1784-1934. 
Stockholm Iduns tryckeriaktiebolag.  

Murphy, Raymond (1988), Social closure. The theory of monopolization and 
exclusion. Oxford: Clarendon. 

Mårtensson, Christina (1999), Tjänstebefattning som kan vara för henne 
passande. Uppkomst och utveckling av könsbundna befattningar vid 
Telegrafverket 1865-1920. Doktorsavhandling. Göteborg: Ekonomisk-
historiska institutionen vid Göteborgs universitet . 

Nieto, Alejandro (1984), La organizacíon del desgobierno. Barcelona: Edito-
rial Ariel, S:A:. 



 

318 
 

Nilsson, Bengt (1996), Kvinnor i statens tjänst – från biträden till tjänstemän. 
En aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns 
organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft. 
Uppsala; Uppsala universitet. 

Nilsson, Torbjörn (1994), Elitens svängrum. Första kammaren, staten och 
moderniseringar 1867-1886. Stockholm: Almqvist & Wiksell Internat-
ional.  

Nilsson, Torbjörn (1997), Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat: Fi-
ender eller allierade? Stockholm: Stockholm : Stockholms centrum för 
forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet (SCORE). 

Nilsson, Torbjörn (2000), Ämbetsmännen i själva verket – rekrytering och 
avancemang i en moderniserad stat 1809-1880. Stockholm: Stockholms 
centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet 
(SCORE) . 

Nilsson, Ulrika (2003), Kampen om kvinnan. Professionalisering och 
konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925. Uppsala: 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. 

Nordin, Svante (1988), Från byråkrat till ingenjör. Informalisering och 
ämbetsmannaideologins förvandlingar. I Löfgren, Orvar (red.), Hej, det 
är från försäkringskassan. Informaliseringen av Sverige. Stockholm: 
Natur och kultur. 

Norrman, Ragnar (1980), Efter förtjänst och skicklighet. Om 
prästtillsättningar och prästbefordran. I Norrman, Ragnar (red), 
Uppsala stifts herdaminne. Serie I. Urkunder och bearbetningar. 1. 
Stiftshistoriska perspektiv. 

North, Douglass C (1990), Institutions, institutional change and economic 
performance. Cambridge: Cambridge University Press.  

Nothin, Torsten (1966), Från självhushållets tid. Stockholm. Natur och kultur. 
Nybom, Torsten (1985), Samhällsorganistorisk forskning: Max Weber och 

funderingar om en historisk byråkratiseringsteori. I Sociologisk 
forskning 1985:4. Göteborg: Sveriges sociologförbund. 

Nycander, Svante, (2008), Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv på 
Sveriges 1900-tal. Andra upplagan. Stockholm: SNS förlag. 

Ohlsson, Gunilla (2012), Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar 
speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider. Lund. 
Lund studies in sociology of religion. Vol. 11. 

Ohrlander, Ann-Sofie (2000), Staten var en man…? Om kvinnor och män i 
statens tjänst i historien. Stockholm: Utvecklingsrådet för den statliga 
sektorn. 

Orloff, Ann Shola – Skocpol, Theda (1984), Why not equal protection? Ex-
plaining the politics of public social spending in Britain, 1900-1911, and 
the United States, 1880s-1920. I American Sociological Review, 1984, 
Vol. 49 (sid. 726-750). Menasha, Wis.: American Sociological Society. 

Ottander, Catharina (red.) (2003), En fyrk per daler. Pensioner i ett historiskt 
perspektiv. Utges i samband med SPV:s 40-årsjubileum. Stockholm: Sta-
tens Pensionsverk, Page One. 

Parkin, Frank (1979), Marxism and class theory. London : Tavistock. 



 

319 
 

Parsons, Talcott (1951), The social system. Glencoe, Ill. 
Persson, Sofia (2008), Läraryrkets uppkomst och förändring : en sociologisk 

studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den 
grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000. 
Doktorsavhandling i sociologi. Göteborg: Department of Sociology, 
University of Gothenburg. 

Petrén, Sture – Jägerskiöld, Stig – Nordberg, Tord O:son (1964), Svea Hovrätt: 
studier till 350-årsminnet. Stockholm: Norstedt. 

Pierson, Paul (2004), Politics in time. History, institutions, and social analysis. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 

Pitelis, Christos (red.) (1993), Transaction costs, markets and hierarchies. Ox-
ford: Blackwell. 

Postmästaren. Organ för Postmästareföreningen (1901-1986 med vissa 
uppehåll). Stockholm. 

Premfors, Rune (1999), Sveriges demokratisering: Ett historiskt-
institutionalistiskt perspektiv. SCORE-rapport 1999:3. Stockholm: 
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms 
universitet.  

Qvarsell, Roger (2003), Läkaren mellan vetenskap och samhälle. I Sjöstrand 
(2003). 

Rabenius, Lars Georg (1832), Lärobok i svenska kameral-Lagfarenheten. 
Örebro. 

Renbjär, Ann (2011), Rätade ryggar och stor vrede. I Isaksson (2011). 
Rexed, Bror (2003), En radikal värmlänning vid socialstyrelsens roder. I 

Sjöstrand (2003). 
Ricks, Thomas E (2012), The generals. American military command from 

World War II to today. The Penguin Press. New York. 
Rodhe, Edvard (1908), Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet. En kyrko-

historisk undersökning. Lund: Lunds universitets årsskrift. Första av-
delningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen. 

Rothstein, Bo (1982), Den svenska byråkratins uppgång och fall. I Häften för 
kritiska studier. Stockholm: Föreningen Häften för kritiska studier. 

Rothstein, Bo (1992), Den korporativa staten. Stockholm: Norstedts juridik, 
Allmänna förlaget.  

Rothstein, Bo (2010), Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvalt-
ning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik. Andra upplagan. 
Lund: Arkiv. 

Rowley, Charles K. m.fl. (1988), The political economy of rent-seeking. Bo-
ston: Kluwer Academic Publ. 

Ruysseveldt, Joris Van –Visser, Jelle (eds) (1996), Industrial relations in 
Europe. Traditions and transitions. London: Sage. 

Rydqvist, Johan Erik (anonym författare) (1838), De civila embetsmännen i 
Sverige. Stockholm 1838.  

Scherstén, Tore (2003), Vårdutvecklande läkarinsatser. I Sjöstrand (2003). 



 

320 
 

Schweitzer, Robert (1978), Autonomie und Autokratie. Die Stellung des 
Grossfürstentums Finnlands im Russischen Reich in der zweiten Hälfte 
des 119. Jahrhunderts (1863-1899). Giessen : W. Schmitz. 

Schweitzer, Robert (1996), The rise and fall of the Russian-Finnish consensus. 
The history of the “second” committee on Finnish affairs in S:t Peters-
burg (1857-1891). Helsinki: Hallintohistoriakomitea. 

Schöldström, Ulf (2003), Läkarförbundet under ett sekel. I Sjöstrand (2003). 
Scott, Joan Wallach (1988), Gender and politics of history. New York: Co-

lumbia Univ. Press. 
Selander, Staffan (1989), Kampen om yrkesutövning, status och kunskap. 

Professionaliseringens sociala grund. Lund: Studentlitteratur.  
Selovuori, Jorma (red) (1999), Makt och byråkrati i Finland 1809-1998. Hel-

singfors: Edita, Stadsrådets kansli. 
Sennett, Richard – Cobb, Jonathan (1973), The hidden injuries of class. New 

York: Vintage. 
Siegrist, Hannes (1990), Professionalization as a process: patterns, 

progression and discontinuity. I Burrage –Torstendahl (eds) (1990). 
Sjöberg, Maria –Svanström, Yvonne (red.) (2008), Att göra historia. Vänbok 

till Christina Florin. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 
Sjöfors, Bertil (2003), Den statliga tjänstepensioneringens historia. Sundsvall: 

Pensionsverkets arkiv, maskinskrivet manuskript.  
Sjölund, Maivor (1989), Statens lönepolitik 1966-88. Stockholm: Allmänna 

förlaget, FA-rådet. 
Sjöstrand, Nils O (red.) (2003), Ett sekel med läkaren i fokus. Läkarförbundet 

1903-2003. Stockholm: Sveriges Läkarförbund. 
Skoglund, Lars-Olof (red.) (1989), Kammarkollegiet 1539-1989; en jubileums-

skrift. Stockholm: Kammarkollegiet. 
Sollinger, Günther (1985), Sjuk- och begravningskassor och andra 

understödsfonder i Kungl. Bibliotekets samlingar. Stockholm: Kungl. 
Bibl.  

Stanfors, Maria (2007), Mellan arbete och familj. Ett dilemma för kvinnor i 
1900-talets Sverige. Stockholm: SNS förlag. 

Stecksén, Birger (1937), Krigskollegii historia. 2/3, 1697-1865. Stockholm: Kurt 
Lindberg. 

Stenlås, Niklas (2009), En kår i kläm – läraryrket mellan professionella ideal 
och statliga reformideologier. ESO 2009:6. Stockholm: Finansdeparte-
mentet, Regeringskansliet. 

Stenlås, Niklas (2011), Kommunalisering: vägen bort från en skola för alla. I 
Isaksson (2011).  

(Nilsson-)Stjernquist, Nils (1946), Ständerna, statsregleringen och förvalt-
ningen. Striden om makten över utgifterna 1809-1844. Lund: Gleerup. 

Stolleis, Michael (1989), Bemerkungen zum aktuellen Situation de 
“Verwaltungsgeschichte”. I Tiihonen (1989).  

Strindberg, August (1879), Röda rummet. Skildringar ur artist- och författar-
lifvet. 



 

321 
 

Strååt, Bo (2012), Sveriges historia 1830-1920. Stockholm: Norstedts. 
Strömberg, Barbro (1994), Läraryrket – en profession? En överblick och några 

funderingar i anslutning till aktuell professionsforskning. Mölndal: Gö-
teborgs universitet, Institutionen för vårdlärarutbildning. 

Strömberg, Helén (2004): Sjukvårdens industrialisering. Mellan curing och ca-
ring – sjuksköterskearbetet omvandling. Umeå universitet. Umeå stu-
dies in economic history. (Elektronisk resurs). 

Ståhlberg, Krister (1983), De statligt anställda i Finland. I Lundquist – 
Ståhlberg (1983). 

Sundell, Anders (2013), Understanding informal payments in the public 
sector: Theory and evidence from 19th century Sweden. The quality of 
government institute, Göteborgs universitet. Kommande i Scandinavian 
Political Studies. 

Svanberg, Gustaf (1879-82, 1949). Redovisning för en lång lefnad. Uppsala 
universitets årsskrift 1949:1. Uppsala: A-B Lundequistska bokhandeln. 

Swedberg, Richard (2005), The Max Weber Dictionary. Key words and 
central concepts.Stanford, Cal.: Stanford University Press. 2005. 

Svenér, Maria (2010), När överläkare berättar. Om roller och drivkrafter i en 
profession i förändring. Lund: Institutet för ekonomisk forskning, 
Lunds universitet. 

Svenska Kommunförbundet (1993), Ska avtalen styra 90-talets skola? Ett dis-
kussionsmaterial om lärarnas löner och arbetstider. Stockholm: Svenska 
Kommunförbundet. 

Svensson, Lars (2004), A story of equalization: female and male wages in 
Sweden 1920-1995. I Lundh m.fl. (2004) 

Svensson, Lennart G (2006), New professionalism, trust and competence. I 
Current sociology. 2006. Vol 54, sid 579-593. London: SAGE publica-
tions, International sociological association. 

Sveriges Läkarförbund (2012-06-03). Historik – SLF – Sveriges Läkarförbund. 
Tillgänglig /online/: www.slf.se/SYLF/Om-oss/Historik/. 

Söderberg, Tom (1972), Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till 
nutid. Stockholm: Bonnier. 

Sörndahl, Olof (1943), Formerna för fattande av beslut i de centrala 
ämbetsverken. En översikt över utvecklingen efter 1809. 
Statsvetenskaplig tidskrift 1943, s. 279. 

Tarschys, Daniel – Eduards, Maud (1975), Petita: hur svenska myndigheter 
argumenterar för högre anslag. Stockholm: LiberFörlag. 

Tarvainen, P (1986), Diskussion om utbildning av statens 
förvaltningstjänstemän i Finland i början av 1900-talet. I Historisk 
tidskrift för Finland 1986. Helsingfors: Historiska föreningen r.f.  

Tengström, Jacob (1822), Afhandling om presterliga tjenstgörningen och 
aflöningen i Åbo erke-stift. Åbo. Tryckt i bibel-sällskapets boktryckeri. 
Åbo: Domkapitlet.  

Thelin, Bengt (1981), Exit eforus. Läroverkens sekularisering och striden om 
kristendomsundervisningen. Stockholm: 
LiberLäromedel/Utbildningsförlag. 



 

322 
 

Therborn, Göran (1989), Borgarklass och byråkrati i Sverige. Anteckningar 
om en solskenshistoria Lund: Arkiv 1989. 

Tiihonen, Seppo (ed) (1989), Institutions and bureaucrats; institutionens and 
bureaucrats in the the history of administration. Helsinki: Helsinki : 
Commission on the History of Central Administration in Finland. 

Tjerneld, Andreas (1983), Från borgarståndets storhetstid. Statsbudgeten som 
partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International. 

Tobisson, Lars (1973), Framväxten av statstjänstemännens förhandlingsrätt. 
En studie av en beslutsprocess. Stockholm: Jurist- och samhällsvetare-
förbundets förlags AB.  

Torstendahl, Rolf (1989), Professionaliering, stat och kunskapsbas. 
Förutsättningar för en teoribildning. I Selander (1989). 

Torstendahl, Rolf (1990), Essential properties, strategic aims and historical 
development: three approaches to theories of professionalism. I Bur-
rage–Torstendahl (1990).  

Torstendahl, Rolf and Burrage, Michael (eds) (1990), The formation of profes-
sions. Knowledge, state and strategy. London: Sage. 

Torstendahl, Rolf, (1991), Bureaucratisation in Northwestern Europe, 1880-
1985. Domination and governance. London: Routledge. 

Torstendahl, Rolf (2008), Har professionerna sin framtid bakom sig – eller 
har de bytt innehåll? I Sjöberg – Svanström (2008).  

Torstendahl, Rolf (2011), Gjort, tänkt, känt. Stockholm: Carlsson. 
Tullock, Gordon (1988), Future directions for rent-seeking research. I Rowley 

(1988).  
Tönnesson, Kåre D (1979), Sentraladministrasjonens historie. Bd 4, 1914-1940. 

Oslo: Universitetsforlaget. 
Törnqvist, Maria, Könspolitik på avvägar. Debatten om varannan damernas 

och Thamprofessurerna. Lund. Arkiv förlag. 
Ullenhag, Kersti (1992), Företag i expansion. En teoretisk modell och dess till-

lämpning. I Lindgren (1992).  
Waldemarsson, Ylwa (1996), Kön, klass och statens finanser – en historia om 

statligt arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870-1925. I 
Kvarnström – Waldemarsson – Åmark (1996). 

Warne, Albin (1959), Läroverksfrågan i vårt land under 1840-talet. 
Stockholm: Föreningen för svensk undervisningshistoria. 

Weber, Max (1921,: Gesammelte Politische Schriften.. München: Drei Masken 
Verlag.  

Weber, Max (1925:I), Grundriss der Sozialökonomik. III Abt., 1 Halbband, 
Tübingen. 

Weber, Max (1925:II), Grundriss der Sozialökonomik. III Abt. II Halbband. 
Wirtschaft und Gesellschaft. Zweite, vermehrte Auflage, Tübingen.  

Weber, Max (1947), The theory of social economic organization. Ed. By 
Talcott Parsons. New York: Oxford University Press, 1947. 

Weber, Max (1968), Economy and society. New York: Bedminister P. 



 

323 
 

Weibull, Jörgen (1968), Lunds universitets historia. Utgiven av universitetet 
till dess 300-årsjubileum. 4, 1868-1968. Lund: Gleerup. 

Westerhult, Bo (1965), Kronofogde. Häradsskrivare. Länsman. Den svenska 
fögderiförvaltningen 1810-1917. Lund: Gleerup. 

Westerhult, Bo (1969), Underdåniga påtryckningar. Fögderitjänstemännens 
intressebevakning från 1800-talets början till år 1918. Lund political 
studies. Gleerups. Lund. 

Westerlund, Lars (1993), Länsförvaltningen. Landshövdingarna, regerings-
makten och politiken i Finland åren 1809-1992. Helsinki 1993. Helsinki: 
Painatuskeskus, Hallintohistoriakomitea. 

Westerlund, Lars (2002), Porten till Finland. Politiken och förvaltningen i 
Egentliga Finland 1809-1917. Åbo: Egentliga Finlands förbund. 

Widerberg, Karin (1980), Kvinnor, klasser och lagar 1750-1980. Stockholm: 
LiberFörlag. 

Widman, Bertil (2001), Axel Höjer – ideologen bakom vårt hälso- och 
sjukvårdssystem. I Sjöstrand (2003). 

Wieselgren, Greta (1969), Den höga tröskeln. Kampen för kvinnas rätt till 
ämbete. Lund: Gleerup.  

Wieselgren, Oscar m.fl. (1935), Kungl. Maj:ts kanslis historia. D. 1, Kansliets 
uppkomst, organisation och utveckling intill 1840. Nordiska 
administrative förbundet. Svenska avdelningen. Uppsala . 

Wigforss; Ernst (1954), Minnen. 3, 1932-1949. Stockholm: Tiden. 
Wilenski, Harold L 1964), The professionalization of everyone? Amer. Jour-

nal of sociology. Vol. LXX, 1964. American Sociological Association. 
Chicago: Univ. of Chicago Press. 

Williamson, Oliver E (1975), Markets and hierarchies: analysis and antitrust 
implications. New York: Free Press. 

Williamson, Oliver E (1996), The mechanics of governance. New York, Ox-
ford: Oxford University Press. 

Visser, Jelle (1996), Corporatism beyond repair. Industrial relations in 
Sweden. I Ruysseveldt – Visser (1996). 

von Bonsdorff, Carl (1921), Statsmän och dignitärer. Interiörer ur 
ämbetsmannavärlden i Finland vid ryska tidens början. Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Wunder, Bernd (1986), Geschichte der Bürokratie in Deutschland. 
Frankfurt/Main: Suhrkamp. 

Ydén, Karl (2008), ”Kriget” och karriärsystemet. Försvarsmaktens organise-
rande i fred. Göteborg: BAS, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 

Åmark, Klas (1989), Öppna karteller och sociala inhägnader. Konkurrensbe-
gränsningsstrategier bland profesionella yrkesgruper i Sverige 1860-
1950. I Selander (1989). 

Åmark, Klas (1990), Klasskamp och kalkylerbarhet. I Sociologisk forskning. 
Umeå : Sveriges sociologförbund. 

Åmark, Klas (1993): Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 
1850-1990. Stockholm: Tiden. 



 

324 
 

Åmark, Klas (1996), Staten och facket. I Kvarnström (1996).  
Östergren, Stefan – Lindblad, Carl Wilhelm – Norberg Erik (1987), Arméför-

valtningens historia. Stockholm: Försvarets materielverk : Allmänna 
förlaget.



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occasional Papers in Economic History 
No. 20 2013 

 

 

Institutionen för geografi och ekonomisk historia 
901 87 Umeå 
www.geoekhist.umu.se 


	Granholm umeå (5)jo3 1 december 2013 (4) (4).pdf
	Förord
	Författarens förord
	1 Inledning
	2. Forskningsläget
	2.1 Professionsteori
	Vad är en profession?
	Internationell litteratur
	Byråkratisering och deprofessionalisering
	Den nya professionalismen
	Svensk litteratur
	Allmänt
	Professionerna i förändring

	2.2 Institutionell forskning
	Weber
	Byråkratihistoria
	Två skilda byråkratroller
	Allmänt om byråkratrollen
	Avlöning och anställningsformer
	Pensioner
	Kvinnor på den statliga arbetsmarknaden
	Omgivande länders administrativa historia
	Path dependence
	Industrial relations
	De icke ordinarie i kommunikationsverken
	Från 1980-talet

	2.3 Sju professioner
	Officerarna
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Prästerskapet
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Icke ordinarie präster
	Fögderiet
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Häradshövdingarna
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Läroverkslärarna
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Tjänsteårsberäkningen241F
	Folkskolan
	Läkarna
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Professorerna
	Allmänt
	Löne- och anställningsförhållanden
	Icke ordinarie

	2.4 Public choice och transaktionskostnader
	2.5 Luckor och problem i litteraturen
	Sambandet mellan yrkesutövningen och löneformen
	De icke ordinarie
	Pension
	Professionskriterierna
	Byråkratisering och deprofessionalisering
	De senaste årens utveckling

	2.6 Utgångspunkter

	3 Tillvägagångssätt: metod och källor
	4 Avgränsningar och yrkesgrupper
	4.1 Avgränsning i tiden
	4.2 Val av yrkesgrupper
	4.3 Hur många var de?
	Den totala statliga sysselsättningen
	Professionernas utveckling


	1809-1950
	5 Centralbyråkraternas löner
	5.1 De första lönehöjningarna
	5.2 Riksdagens makt över tjänsterna
	5.3 1850-talets lönereglering
	Något om utfallet
	Andra lönestudier
	Reformer av tillägg och avdrag på lönen
	Ljuspenningar
	Fullmaktslösen
	Besparingavdrag

	5.4 Mot ett nytt gemensamt system
	5.5 Fortsatt systematisering 1921-48
	Riksdagdebatterna 1946-48

	5.6 Löneregleringarnas successivt utvidgade uppdrag
	5.7 Överblick över centralbyråkratins löneutveckling
	5.8 Kommentar
	Lika lön för lika arbete
	Sammandrag


	6 Icke ordinarie
	6.1 Olika slag av icke ordinarie
	6.2 Första hälften av 1800-talet
	Att avstå från lön för att meritera sig

	6.3 Ljuspenningar till de icke ordinarie
	6.4 Vikariatslöner
	Besparingsavdragen drabbade särskilt de icke ordinarie
	Avvecklingen

	6.5 Utveckling mot bestämda månadsinkomster
	Centralförvaltningens och professionernas personal

	6.6 Integrering i det centraliserade lönesystemet
	6.7 Kommentar
	De icke ordinarie var en förutsättning för de ordinarie
	Sammandrag


	7 Pension
	7.1 De statliga tjänstepensionernas utveckling
	7.2 Den regelrätta pensioneringen
	Cheferna utnyttjade pensioneringen först
	Övriga pensionärskategorier

	7.3 Behovsprövade pensioner
	Antal pensionärer

	7.4 Kommentar
	Path dependence
	Integritet och rättighet
	Pensionens relevans för fria professioner
	Sammandrag


	8 Kvinnornas väg in i statsförvaltningen
	8.1 Rekrytering på marknadens villkor
	8.2 Behovsprincipen
	8.3 Kampen om rätt till statstjänst
	1909 års grundlagsändring
	Statsnyttan som argument
	1925 års grundlagsändring
	1949 års grundlagsändring
	Riksdagsdebatten

	8.4 Kommentar
	Anställningsformens effekt på arbetet
	Det formella hindret
	De fria professionernas kvinnor
	Sammandrag


	9 Indelt lön
	9.1 De ordinarie hade sinsemellan olika intressen
	9.2 Det gamla skattesystemet och dess förändring
	9.3 Kommentar
	Olika former av betalning
	Varför avskaffades indelningsverket?
	Weber kontra professionell autonomi


	10 Officerare
	A. Ordinarie
	10.1 Ackord
	10.2 Indelt lön
	Dagsverken
	10.3 Arvodesreglering

	B. Icke ordinarie
	10.4 Expektansarvode
	10.5 Generell överrekrytering

	C. Pension
	D. Kommentar
	Sammandrag


	11 Prästerskap
	A. Ordinarie tjänster, särskilt kyrkoherdar
	11.1 Prästprivilegiernas tillämpning
	11.2 Exempel på ärenden
	11.3 Avveckling
	Riksdagsdebatter 1908
	Ett svenskt krångelväsen
	11.4 Lösen och andra avgifter

	B. Icke ordinarie
	C. Pensioner
	D. Kommentar
	Sammandrag


	12 Läroverkslärare
	A. Ordinarie
	12.1 Indelt lön och sportler

	B. Icke ordinarie
	12.2 Reglering av icke ordinarie personal

	C. Pension
	D. Kommentar
	Sammandrag


	13 Sportler
	13.1 1800-talets början
	13.2 Sportlerna i Kungl. Maj:ts kansli
	13.3 En bred avveckling inleds
	13.4 Förvaltningsstatistik 1881-1891742F
	Sportler i myndighetsutövning
	Sportler i serviceproduktion

	13.5 1920-talets avveckling
	13.6 Staten försöker sätta punkt
	Sammandrag


	14 Fögderi
	A. Ordinarie
	14.1 Funktioner
	14.2 Sportler
	14.3 Inordning i byråkratin
	Kronofogden blev landsfogde
	Häradsskrivarna blev kvar

	B. Icke ordinarie
	14.4 Vikariatslöner och avdrag
	Vikarierande länsmän från 1850-talet och framåt

	C. Pension
	D. Kommentar
	14.5 Mellanform
	Sammandrag


	15 Häradshövdingar
	A. Ordinarie
	15.1 Ifrågasatta sportler
	15.2 Minskning av sportlerna
	15.3 Avvecklingen av sportlerna

	B. Icke ordinarie
	15.4 Förhandling med egen vikarie
	15.5 Övriga biträden

	C. Pension
	D. Kommentar
	15.6 Två teoretiska perspektiv
	Sammandrag


	16 Professorer
	A. Ordinarie
	16.1 En Uppsalaprofessor vid mitten av 1800-talet
	16.2 Ämnesindelningen
	16.3 Personliga professurer och professors namn

	B. Icke ordinarie
	16.4 De extra ordinarie professorerna före 1877

	C. Pension
	D. Kommentar
	16.5 Auktoritet och oberoende
	Sammandrag


	17 Läkare
	A. Ordinarie
	17.1 Provinsialläkare
	Riksdagsdebatt
	17.2 Lasarettsläkarnas privata mottagning

	B. Icke ordinarie
	17.3 Extra läkare
	17.4 Underläkarna

	C. Pension
	D. Kommentar

	1950-
	18 Från centralstyrning till marknadsanpassning
	18.1 Riksdagens styrning
	18.2 Arbetsmarknadens förhandlingssystem
	18.3 Statens förhandlingssystem
	18.4 Tjänstesystemets upplösning
	Sammandrag


	19 Den stora omstruktureringen
	19.1 Officerare
	Utgångsläget
	Utvecklingen till yrkesofficer
	Fullmakterna

	19.2 Prästerskap
	19.3 Fögderi
	1960-talets reformer
	Häradsskrivare

	19.4 Häradshövdingar
	19.5 Läkare
	Provinsialläkarna
	Läkarvårdsersättningen1009F
	Friare etablering av privatpraktik

	19.6 Professorer
	19.7 Lärare
	19.8 Hur gick det för kvinnorna efter 1949?
	Sammandrag


	20 En överblick över två sekler
	20.1 Avstämning av hypoteserna
	Samband mellan betalningsformer och de ordinaries yrkesutövning
	Icke ordinarie
	Pension
	Underlag för bedömning av hypoteserna

	20.2 Autonomirankning
	Sportlernas avveckling
	Rankning med fyra variabler

	20.3 Professionernas autonomi – skiss till en studie
	20.4 1980-talets marknadslöner och därefter

	Bilagor
	Bilaga 1 Statistik om antalet statsanställda
	Bilaga 2. Pension
	Bilaga 3. Ärenden om indelta löner som överklagats till Kammarkollegium
	Bilaga 4. Sportler
	Bilaga 5. 11 år som extra lantdomare

	Käll- och litteraturförteckning
	Kungliga Biblioteket
	Riksarkivet
	Riksdagsbiblioteket
	SOU (Statens offentliga utredningar) och föregångarna
	Allmänt
	Officer
	Präst
	Fögderi och landsstat
	Häradshövding
	Läkare
	Professor
	Statistik
	Litteratur



